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جح همانرفس  ود 

باتک تاصخشم 

هدنروآدرگ  - ، 1343 لوسر ، نایرفعج ، هسانشرس : 
ازریم همظعم  هـکم  رفـس  لیـصفت  (1331ق .). ینـالکنییآیناجرم مساـقلاوبا  جـح  همانرفـس  جـح : همانرفـس  ود  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 

. نایرفعج لوسر  ششوک  هب  (1321ق / ). هلودلاریدم ناخدومحم 
.1387 رعشم ، نارهت : رشن :  تاصخشم 

144 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
5-159-540-964-978: لایر  10000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

. یناجرم همانرفس  رگید :  ناونع 
. افرش هللا  اهداز  - همظعم هکم  رفس  لیصفت  رگید :  ناونع 

مساقلاوبا یئالکنیئآیناجرم ، عوضوم : 
دومحم هلودلاریدم ، عوضوم : 

تارطاخ جح --  عوضوم : 
اههمانرفس عوضوم : 

تحایس ریس و  يدوعس --  ناتسبرع  عوضوم : 
مساقلاوبا یئالکنیئآیناجرم ، هدوزفا :  هسانش 

دومحم هلودلاریدم ، هدوزفا :  هسانش 
DS208/ج7د9 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 

915/380453 ییوید :  يدنب  هدر 
1549302 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

یناجرم همانرفس 

هراشا
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9 ص :

حّحصم همدقم 

ناقلاط ياهاتـسور  زا  الکنییآ  ناجرم و  تسا . ناقلاط  یلاها  زا  یناـحور  کـی  یئـالک ، نیئآ  یناـجرم  مساـقلاوبا  همانرفـس  نیا  هدنـسیون 
ضرع هقیقد  هجرد و 12  رد 36  رتمولیک  دودح 1400  یتعسو  اب  ناقلاط  هک  دشاب  هتـشاد  تبـسانم  ناقلاط  هراب  رد  هراشا  نیا  دیاش  تسا .

، ناودنک تاعافترا  برغ  زا  زربلا ، ریگفرب  ياههوک  نایم  رد  تسرد  تسا ، عقاو  نارهت  یبرغ  لامش  رد  یقرـش ، لوط  هقیقد  یلامش و 50 
. تسا هدرتسگ  نیوزق  قرش  يرتمولیک  ات 40 

اهراسهمـشچ رانک  اههناخدور و  دادـتما  رد  ایرد  زا  يرتم  ات 2600  عافترا 1400  رد  یلامـش  یبونج و  ياههنماد  رد  ناـقلاط  ياهاتـسور 
. دناهدش هدنکارپ 

سدح میناوتیم  نآ  هتخیرگهتسج  ياهیهاگآ  همانرفس و  نیا  زا  هکنآ  زج  میرادن ، يرتشیب  عالطا  هدنسیون ، هراب  رد 
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10 ص :
نیا هک  تسا  هتـشاد  ییاناوت  هزادنا  نیا  هب  مک  تسد  هدوب و  هتخیهرف  یـصخش  لاح ، نیع  رد  ناوخ و  هضور  یناحور  کی  يو  هک  مینزب 

طسوتم و يدـح  رد  شراگن  نف  هب  وا  یبسن  طلـست  رگناشن  رـضاح ، همانرفـس  تایبدا  دراگنب . نیریـش  ًاتبـسن  یتروص  هب  ًابیرقت  ار  همانرفس 
. تسوا دوخ  نامز  هب  تبسن  رتالاب ، یکدنا  دیاش 

يو تسا . هتفای  همادا  لاس 1332  مرحم  ات  هدش و  زاغآ  لاس 1331  ناضمر  زا  دیآیم ، تسد  هب  نتم  زا  هچنآ  ساسا  رب  يو ، رفـس  خیرات 
ياهزور 23 و زا  هراـبود  تسا ، هتفر  مرحم  ات 28  هک  نیا  اب  هداتفا و  هابتـشا  هب  لوصألا  یلع  رفـس ، ینایاپ  ياهزور  يراذگخیرات  هراب  رد 

! دهدیم ربخ  مرحم   24
شرازگ يو  تسا . هدرک  ییاهن  ریرحت  ار  نتم  نیا  تشگزاب ، زا  سپ  هاـم  تفه  ینعی  لاس 1332 ؛ نابعش  رد  يو  هکنیا  تسا  ملسم  هچنآ 

نیا هب  يزاین  ًارهاظ  تسا . هدادن  ناریا  هب  تشگزاب  زا  يربخ  هدرک و  مامت  البرک  ات  ار  نتم  هوالع  هب  هتشون و  هاتوک  ار  دوخ  تابتع  هب  رفس 
. تسا هدیدیمن  راک 

تـشه  » يور وا  هیکت  تسا . هدوب  هارمه  نانآ  اب  زین  رخآ  ات  هتفر و  رفـس  نیا  هب  دـناهدوب ، ناقلاط  زا  هک  دوخ  نایانـشآ  زا  رفن  تفه  اـب  يو 
رد رفن  تشه  نی  ، » هتشاذگن نآ  يارب  یناونع  فلؤم  هک  ار  همانرفس  نیا  مان  ام  ات  دش  ببس  ندوب ، رفن »
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11 ص :
. مینکیم هظحالم  همانرفس  تسخن  تاحفص  رد  ار  دارفا  نیا  یماسا  میرازگب . جح » هار 

دنمتورث دارفا  صوصخ  هب  جاجح ، هدافتـسا  دروم  شیبو  مک  يراجاق  هرود  ریخا  همین  رد  هک  تسا  ییاـیرد  ریـسم  کـی  يو ، روبع  ریـسم 
یم توریب  هب  هدش ، هنارتیدـم  يایرد  دراو  سپـس  لوبناتـسا و  هب  هایـس  يایرد  هار  زا  اجنآ  زا  هتفر و  سیلفت  هب  وکاب  هار  زا  يو  تسا . هدوب 

نیمرح ِیهار  هنیدـم  قشمد - ناـیم  سیـسأت  هزاـت  راـطق  اـب  (س ) هیقر بنیز و  ترـضح  تراـیز  زا  سپ  هدـش و  قشمد  مزاـع  هاـگنآ  دور .
. دهد یم  ماجنا  ار  جح  لامعا  هدش ، هکم  مزاع  هنیدم  رد  هزور  دنچ  تماقا  زا  سپ  يو  دوب . هرونم  هنیدم  ات  راطق  نیا  تسا . هدـش  نیفیرش 

. دوش یم  تابتع  مزاع  اجنآ  زا  هدش و  هدایپ  هرصب  رد  وا  تسا . سراف  جیلخ  سپس  نامع و  يایرد  تمس  هب  هدج  زا  وا  تشگزاب 
ینیریش ببس  هک  يزیچ  تسا . يرصتخم  زنط  اب  هارمه  یندناوخ و  یفـصو  هدوب ، شناگدید  ربارب  هک  ییاههدیدپ  زا  وا  فصو  عمج ، رد 

. دید ناوتیم  زین  رضاح  هتشون  رد  ار  یناور  نیا  دوب و  هدش  رت  ناور  یکدنا  یسراف  شراگن  نامز  نیا  تسا . هدش  نآ  دودحم 
رد جاجح  ناوراک  زا  یشخب  يارب  هک  تسا  یناتساد  انثتسا ، اهنت  دیاش  تسا . هدادن  يور  رفس  نیا  رد  یمهم  گرزب و  قافتا  یلک ، روطهب 

تقو رد  هنیدم ، یکیدزن 
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12 ص :
رد يرگید  تیاور  هب  شرازگ  نیمه  هکـصوصخ  هب  تسا ؛ هجوـت  بلاـج  شرازگ  نـیا  تـسا . هداد  يور  هـکم  تمـس  هـب  نآ ، زا  جورخ 

« يرقلا ّما  يوس  هب   » باتک رد  هدش ، هتشون  لاس  نیمه  رد  تسرد  هک  ار  همانرفس  نآ  تسا . هدش  سکعنم  زین  ياهتسه  یلع  ازریم  همانرفس 
همانرفـس زا  هنیدم  نوریب  رد  ار  جاجح  ناوراک  هب  هلمح  يارجام  هب  طوبرم  نتم  ام  تسا و  رگیدکی  لّمکم  شرازگ  ود  نیا  میدرک . پاچ 

. دشاب ارجام  هدننک  لماک  تیاور  ود  ات  میاهدروآ  اجنیا  یقرواپ  رد  ياهتسه  یلع  ازریم 
حیرـض هرابرد  هلمج  زا  دوش ؛ تفای  نآرد  ياهزات  هتکن  تسا  نکمم  هک  هدرک ، هراشا  زین  نکاما  هراب  رد  رـصتخم  ياهیهاگآ  زا  یخرب  هب 

هب نّیزم  يدالوف  ینارون  حیرض  کی  نایم  رد  مه  فدارم  دناملاع ، مامت  ناج  کی  ره  هک  نت ، راهچ  یمامت  : » تسا هتـشون  عیقب  رد  ناماما 
. تسا هدش » نآ  یناریا  هنطلسلا  نیما  یجاح  بانج  زا  يو  بصن  تعنص و  جرخ  ناموت  رازه  هاجنپ  ًانیمخت  هک  هرقن  ياههلیلم 

نایرفعج لوسر 
1387 / 2 / 20
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13 ص :
قحلا هلوقو  الیبَس  ِْهَیلِإ  َعاطَتْساِنَمِْتیَْبلا  ُّجِحِساَّنلا  یَلَع  ِهَِّللَو 

میحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

[ هار زاغآ  ]

زا هجرف - یلاعت  هللا  لّجع  نامز - ترـضح  یلعا  يـالاو  تَّمه  زا  علطَم ، نمی  علاـط و  نسُح  زا  لاـبقالا  هداعـسلا و  نمیلاـب و  هکنیا  زا  دـعب 
نیا يارب  ار  دوخ  مارتحا  اب  مرح  هکرابم و  هناخ  تراـیز  تمیزع  بابـسا  تیدـحا  باـنج  نمحرلاُلـیلخ ، ترـضح  توعد  تباـجا  تباـب 

یگراچیب یلاح و  ناشیرپو  يراتفرگ  عون  نیدـنچ  دوجو  اب  دومرف و  اـیهم  قرطلا  لهـسا  هوجولا و  نسحا  هب  دوخ  هعاـضبلا  ُلـیلق  ناگدـنب 
تمس هب  ار  ناگراچیب  نیا  هدئفا  سیطانغم  دننام  شناتسآ  لیبقت  قشع  رارقیب و  شاهناخ  فاوط  قوش  ار  ناگهتـسکش  نیا  هرـسکنم  بولق 
ياقآ ماظعلا  تاداسلا  هلالـس  باطتـسم ، بانج  ینعا  نطو ؛ نادنمتداعـس  زا  نت  تفه  تبحاصم  تمزالم و  هب  سپ  دومن . بذج  شدوخ 

kanilG و ]] یکنیلگ ظعاو  نیـسح  دّمحم  الم  یجاح  روربم  روفغم  موحرمو  هرمع - دیز  ینوجنح - تاداسلا  بیقن  يدـهم  دیـس  یجاح 
فرشا دیس  یجاح  تاداسلا ، هلالس  بانج 
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14 ص :
یجاح باـنج  یکنیلگ و  نسح  دـمحم  یجاـح  باـنج  hsakraV و  ]] یـشکرو لیلج  دیـس  یجاح  تاداسلا  هلالـس  باـنج  یکنیلگ و 

هب روهـشملا  نیظعاولا  مادقا  بارت  هدنمرـش ، هدنب  نیا  و  مهرامعا - هللا  داز  - jalvoK ]] یجلوک دمحم  یجاح  بانج  یکرهـش و  یلعحتف 
هبنش دوعسم  زور  رد  یئالک  نیئآ  یناجرم  مساقلاوبا  راسکاخ  دیبع  دبع  راَمعلا  جاجحلا و  لاعن  رابغ  ظقیتسم ، ریغ  مئان  ظعّتم و  ریغ  ظعاو 

ضامغا و هصلاخ و  تاـین  اـب  ترجه ، زا  [ 1331] کی یـس و  دصیـس و  رازه و  کی  هدنخرف  لاس  رد  مایـصلا  هللا  رهـش  [ 2] متفه تسیب و 
شرافـس شیامرف و  هقودصم  ًاتقیقح  هدیـشوپ و  هللا  ریغ  مومع  زا  مشچ  هدیـشک و  يوِسام  مامت  زا  تسد  قیاوع ، قیالع و  مامت  زا  ضارعا 

: » لاق ثیح  هدیدرگ ، عقاو  باب  نیا  رد  مالسلا - هئابآ  یلع  هیلع و  قداصلا - دمحم  نب  رفعج  ترضح  قطانلا  هللا  ّرس  ترضح 
َو َکـِتاَکَرَح  ِعیِمَج  ِیف  ِْهیَلَعْلَّکَوـَت  َو  اَـهِِقلاَخ  َیلِإ  َكَروـُمُأ  ْضِّوَـف  َو  ٍباَـجِح  َو  ٍلِـغاَش  ِّلُـک  ْنِم  َیلاَـعَت  ِهَِّلل  َکَْـبلَق  ْدِّرَجَف  َّجَْـحلاَتْدَرَأ  اَذِإ 

هِرَدَق َو  هِمْکُح  َو  ِِهئاَضَِقل  ْمِّلَس  َو  َِکتاَنَکَس 
[. عبنم ساسا  رب  حیحصت   96 : 124 راحب ، «]

هب ناقّلعتم ، زیرکـشا  ياهمشچ  زوسرپ و  ياهلد  اب  ناگدـننک  تعیاشم  ماع  ماـحدزا  اـب  هللا ، لـیبس  یف  نیرجاـهم  هللا و  یلإ  نیدـصاق  سپ 
رد دنچره  دوب . هداتفا  قافتا  رتمک  ام  تیالو  رد  مارحلا  هللا  تیب  رفاسم  عییشت  يارب  عامتجا  شروش و  تّدع و  نینچ  زور  نآ  ات  هک  یعضو 

يدارا توم  نیع  هکلب  نداد  ناج  یلات  هقیقحلا  یف  هکینطو  تاقالع  مومع  زا  ندنک  لد  یتخس  تبوعـص و  تباب  زا  نطو  زا  تکرح  زور 
، دوب نیسپزاب  عادو  تایح و  هظحل  نیرخآ  عادو  نطو ، یلاها  نآ  هب  عادو  و 

[ هار زاغآ  ]www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


15 ص :
ًهقرفت هروثأم  تاوعدو  همزال  تاقدص  براقا و  لایع و  لها و  عادو  هب  مادقا  توافت  نکاما و  فالتخا  تباب  زا  ادخ  نیرفاسم  رفن  تشه  اب 

اب میتفای ، ییاهر  هناخ  نیعیـشم  تسد  زا  كرهـش  هیرق  هناـخهوهق  مد  زا  رهظ  تالـص  بُرق  هک  نیا  زا  دـعب  هدـنب  نم  اذـل  میدومن . تکرح 
زا نیریاس  متسویپ و  دنتشاد  ارم  راظتنا  لاح  هک  تاداسلا ، بیقن  یجاح  ياقآ  بانج  هب  ناکامک  هیرق  رـس  تشپ  رد  تمحز  یعـس و  رازه 

، هدش مزاع  یلفُـس  ناقلاط  هار  زا  رفن  هس  ام  سپ  دـیدرگن . تاقالم  دـندوب  هتفر  رتمولیک ] كرهش 15  ات  هلـصاف  ] کنالک هار  زا  نوچ  اقفر 
یگتـسخ و عفر  زا  دـعب  میدـش . ازفا  تمحز   rasa rhahS ]] يرـسارهش لیلخ  ازریم  اقآ  هّلجـألا ، هدـمع  باـنج  هب  ار  زور  نآ  هنارـصع 

[3 .] دمآ لمع  هب  هتوتیب  ناتسود  تمدخ  اجنآ  رد  میدش .] ]nanrimA ]] نانریما هیرق  دراو  ار  بش  هدرک ، تکرح  تحارتسا  لیصحت 

[ نیوزق ]

هیرق هب  يراهن  تقو  دـنتخاس . نونمم  ار  ام  عییـشت  مزاول  ییاریذـپ و  رد  اجنآ  ناـیاقآ  میدومن . تکرح  ار  زور 28  یناـث ، رجف  عولط  تقو 
نیوزق رهـش  هب  ار  دوخ  برغم  ماگنه  رایـسب  تمحز  اب  ثکم  نودب  تکرح ، تحار  لیـصحت  تعاس  ود  یکی  زا  دعب  میدیـسر . بانرکش 

ياضتقم هب  ناشیا  بلاغ  دندش ، علطم  ام  تمیزع  رب  نیوزق  یلاها  هک  یتقو  میدش . قحلم  نطو  ياقفر  هب  یسوم  یجاح  يارس  رد  هدناسر 
خیـش موحرم  يارـس  رد  هک  رجات ، عیبر  ازریم  یجاح  باطتـسم  بانج  ًاصوصخم  هتـشاد ، روظنم  ام  هب  تبـسن  یتـالیجبت  یناملـسم ، مزاول 

مالسالا
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رازه و جـنپ  یطانم  ره  رارق  زا  اهام  هرقن  ياهلوپ  مامت  دومن . اهام  يارب  یـسور  تانم ] ] طاـنم يزادـنا  هار  رد  یگرزب  تّمه  تشاد ، هرجح 

مزاول زا  یـضعب  هیهت  تهج  هب  سپ  میدش . تحار  فّفخم و  رفـس  جراخم  هجو  لیمحت  رد  دیدرگ و  ذـغاک  طانم  هب  لیدـبت  رانید  دـصهن 
زا هینامث ، جاجح  اـم  مّرکملا  لاّوش  هّرُغ  هبنـشراهچ  موی  رطف  دـیع  دیعـس  زور  رد  هک  نآ  اـت  هدومن  فوقو  نیوزق  رد  يزور  هس  ود - رفس ،

يرگیچ تروس  هب  هدومن  هراجا  تشر  هب  اـت  هیارک  نارق  يرفن 22  ره  رارق  زا  ینیوزق  مان  لَدَم  دیـس  زا  يراگ  هاگتـسد  کی  ناقلاط  لها 
زا یضعب  عادو  تباب  زا  هزاورد ، مد  رد  يوناث  تمایق  کی  مه  زور  نآ  میدومن . تکرح  نالیگ  تمس  هب  میتفرگ . رارق  مان  میحر  يدهشم 

هـصوصخم هّدـع  ام  میدـیدرگ . هار  هناور  میدـنکرب و  همه  زا  لد  ًاـیناث  یهاوخن  یهاوخ و  هک  داد  تسد  نیرجاـهم  اـم  يارب  نیـصوصخم 
يدهـشم قیرط  نینطاوم  زا  یکی  هداج  فورعم  ریجنز  مد  رد  هک  بجعللای  میدـش . ادـخ  هار  ِیهار  هاضرل ، ًاـبلاط  هللا  یلع  اًـلکوتم  هیناـمث ،

، دـیامن ایند  ای  نید  ياعد  تساوخرد  ام  زا  هکنیا  ضوع  دوب ، هدیـسر  هچ  هراچیب  هب  منادیمن  ام  دـصاقم  زا  مالعتـسا  زا  دـعب  مان  ربکا  یلع 
تنعل ياّنمت  دـیامن ، یعرـش  مازلا  ار  ام  زا  کی  ره  هکنآ  هب  کیدزن  ام  درف  درف  زا  هتفرگ ، مکحم  ار  يراگ  ولج  یموجن  تعاس  کی  برق 

[4 .] میدش اهر  يو  زا  ّتنم  سامتلا و  رازه  اب  هک  نآ  ات  دومنیم  هیلاح  ناهاوخ  هطورشم  رب  نیرفن  و 
هک جاـح  رفن  هس  بش  نآ  رد  میتخادـنا . بـش  ِتماـقا  لـحر  هدوـمن ، دورو   neivoQ ]] ینیئوک هیرق  هب  باـتفآ ، ِبورغ  هب  تعاـس  کـی 

یناردنزام و یهدلوس  مظاک  یجاح  يرون و  یلعخیش  یجاح  بانج  زا : ترابع 
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مود هبنـشجنپ ، حبـص  دش . فرـص  تحار  تغارف و  لامک  رد  بش  نآ  دنتـسویپ . ام  هب  نکـسملا  ینیوزق  ینادـمه  فسوی  دـمحم  یجاح 

یفاصنا یب  لامک  رد  نآ  لها  مزاول و  هناخ و  هوهق  دنچره  میدیسر . وسنیریـش  هناخهوهق  هب  ار  راهن  تقو  هدرک ، تکرح  ینیئوک  زا  لاوش 
طسو رد  بآ  گنس  کی  رادقم  هک  دوب ] ] افص اب  رایسب  يزیربت  غاب  دور ، رانک  رد  يراج و  دور  هناخهوهق  بنج  رد  یلو  دندوب ، تفاثک  و 

. دش فرص  تحار  حیرفت و  هب  افص  اب  اجنآ  رد  تعاس  راهچ  برق  میدیشک . اجنآ  هب  ار  ياچ  مزاول  راهن و  بابسا  سپ  دوب . يراج  غاب 
اب دوب . اجنآ  رد  هزیکاپ  مزاول  اب  هناخهوهق  هک  میدیـسر  یلعالم  هّرد  هب  هدـنام ، بورغ  هب  تعاس  مین  هدرک ، تلحر  اجنآ  زا  يرـصع  تقو 
هک دیزو  شوخ  میسن  علاط ، نسح  زا  بشنآ  دیدرگ . هدهاشم  وا  زا  دش  هدید  هک  یفاصنا  هقلیس و  زاب  دوب ، دارکا  زا  یچهناخهوهق  هک  نآ 

. مدینارذگ شوخ  اجنآ  تایذوم ، هشپ و  همه  نآ  اب 
فورعم داب  راتفرگ  هتـسهآ  هتـسهآ  لپ  زا  روبع  زا  دعب  ناشول ، لپ  هب  اجنآ  زا  رانچاپ  تمـس  هب  تکرح  دوب ، میـس  هعمج  هک  شحبـص  رد 

دراو رهظ  زا  دـعب  تعاس  کی  ترارم  تمحز و  نیدـنچ  اب  اذـه  عم  دـش . هدـیرب  هلفاق  ولج  هک  درک  تّدـش  هجرد  نآ  هب  ات  میدـش  لیجنم 
هک تسا  نآ  میب  مهد  حرـش  ار  هناخ  هوهق  تفاثک  یچهوهق و  تلاذر  رگا  هک  یچهوهق ، هچ  هناخهوهق و  هچ  میدش . لیجنم  لّوا  هناخهوهق 

. مرذگیم هناهاوخرذع  اذل  دنوش . فیثک  زین  هماخ  رتفد و 
بش نآ  نوتیز  رابدور  هیلف  هبصق  دراو  [ 5] باتفآ بورغ  هب  هدنام  تعاس  مین  میدومن . تکرح  لیجنم  زا  بورغ  هب  هدنام  تعاس  راهچ 
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رد ار  ماـش  فرـص  یناـمهم  ناونع  هب  ار  بش  نآ  هدـنب  میتـفرگ . لزنم  ارـسناوراک  هزاورد  رـس  هناـخالاب  رد  دوب  لاوـش  مراـهچ  هلیل  هک  ار 

کی قافتالا  نم  هدـمآ ، لزنم  هب  ار  باوخ  تقو  مدومن . دـندوب ، اجنآ  میقم  هک  يدوبکرک ، دـمحمالم  دـنوخآ  باطتـسم  بانج  تمدـخ 
ات يدلقم  يزاب و  یگدنناوخ و  یـصاقر و  ماسقا  عاونا و  هب  دنتـسارآ  هکرعم  ام  لزنم  يوربور  ناکد  رد  بش  نآ  رد  یقارع  برطُم  تسد 

! دنتشاد لوغشم  ضیفتسم و  ار  نیرظان  نیرضاح و  بش  میود  ثلث 
هناخهوهق و تفاثک  لیـصفت  میدیـسر . رـسلقب  هناـخهوهق  هب  اوه ، ترارح  نیع  رد  يرهظ ، تقو  هکنآ  اـت  تکرح  زور  نآ  حبـص  رد  سپ 

راتفرگ هوالع  هب  مرادب . هاتوک  هک  تسا  بوخ  تشذگ  هچ  اجنآ  رد  ام  رب  تعاس  هس  ضرع  رد  هک  ار  اجنآ  ياوه  بآ و  يدـب  تنوفع و 
مجنپ هبنـشکی ، بش  بورغ  لاح  ره  رد  دـمآیمن . وا  زا  فاـصنا  قاـفرا و  يوب  ًادـبا  هک  میدـش  راـجنهان  غاـمد  دـب  یچتروس  رفن  کـی 

دور رانک  رد  جالعال  دـشن . نکمم  تماقا  هرومعم  رد  هشپ  ماحدزا  اوه و  ِیمرگ  ترثک  زا  هک  مشاه  هداز  ماما  لّوا  هناخ  هوهق  هب  میدیـسر 
هبنشکی زور  حبص  سپ  تخاس . دراو  اهام  هب  یلک  همدص  نیمز  اوه و  تبوطر  یلو  میدرک ، حبص  يوحن  کی  میتخادنا . بش  لحر  دیفس 

رگنـس هب  ار  اـم  راـهان  فرـص  تهج  هب  تعاـس  ود  یکی  فقوت  زا  دـعب  یلعناـج . هیرق  هب  میدیـسر  هک  نآ  اـت  دومن  تکرح  يراـگ  مجنپ 
زا سپ  دنتخورفیم . نارق  هدزاود  نم  کی  ار  خی  هک  یتلاح  رد  دش . مامت  ام  يارب  ناموت  کی  برق  رگنس  رد  رـصتخم  راهان  کی  دیناسر .

. میدومن تکرح  مه  اجنآ 
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[ تشر ]

رد هک  فیثک ، هبورخم  يارسناوراک  کی  رد  یچيراگ  رایتخا  هب  میدش و  تشر  رهـش  دورو  هک  باتفآ  بورغ  هب  دوب  هدنام  تعاس  کی 
هب هبارخ  هیواز  کی  دننام  هدش ، هدـهاشم  لبق  لاس  یـس  رد  تشر  رهـش  هکنآ  لاح  داد و  نکـسم  ار  ام  دوب ، زاتمم  تفاثک  رد  تشر  مامت 

، هدرک یقرت  هجرد  رازه  نآ  یلاوح  یلاها و  عاضوا  رهش و  يانب  مامت  تشاد . هولج  رظن  هب  نیطالـس  هیلاع  روصق  لثم  هیلاحو  دمآیم  رظن 
[6 .] دوبن دوهشم  يو  رد  مالسا  بهذم  راعش  ًادبا  هدیاف  هچ  اما  نسحا  یلعا و  هب  لیدبت 

رفن ود  تریغ  هب  نیرفآ  اما  یفاصنا ! یب  یمرـش و  یب  تیاهن  رد  شمدرم  ینارگ و  لامک  رد  اذـه  عم  تمعن ، زا  عون  همه  ِيروفو  دوجو  اب 
ًاصوصخ اهام  ییاریذپ  رد  هک  یناقلاط  يدوبکرک  ياقآ  یلع  ییالبرک  بانج  عاجش و  يدهشم  بانج  یکی  نامدوخ ، يرهـشمه  راجت  زا 

راک يردق  هب  هقباس ، یکـشخ  اوه و  تنوفع  ترارح و  تباب  زا  تشر  هب  ام  دورو  ودب  رد  دندروآ . لمع  هب  ار  تیناسنا  هجرد  یهتنم  هدنب 
هب روبع  ار  اهام  هک  ياهجرد  نآ  هب  ات  هوتس  رد  ضیرم و  لیلع و  قلخ  مومع  هدیکشخ ، رابآ  هبطاق  بآ  هک  دوب  هدش  تخس  اجنآ  یلاها  رب 

ندیراب یتّدش  هب  دش . بلقنم  متفه  هبنشراهچ  هلیل  رد  اوه  بیغلاب  ًامجر  دوب . تخـس  همدص و  رایـسب  اوه  دادسنا  ترثک  زا  رازاب  هچوک و 
تسیب و تدم  رد  هک  دنتفگن  ناشن  یناراب  نانچ  دوخ  رمع  ناوا  رد  میدق  ناریپ  هک  دادیم  ناشن  حون  ترضح  نافوط  زا  هنومن  هک  تفرگ 

شاهنال زا  جورخ  رب  تردق  ار  یسک  هکلب  داتفا  روبع  زا  ککس  رباعم و  مامت  یموجن  تعاس  راهچ 

[ تشر ]www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


20 ص :
دراو نالیگ  یلاها  دارفا  هب  یلک  تراسخ  نافوط  نآ  رد  دنچره  دـندیدرگ  راچد  تراسخ  هب  ناموت  رازه  دـنچ  برق  هک  يدـح  هب  ات  دوبن 

دش اوه  رد  یتیناحور  توارط و  دیلوت  فرطرب و  ار  تانوفع  هیفصت و  ار  اوه  دیدرگ . هریثک  تاریخ  بجوم  هک  دوب  یلیلق  ّرش  اما  دیدرگ ،
زا کی  ره  يارب  هک  ام  ياههرکذـت  تفایرد  هک  دـش  ببـس  نافوط  نامه  دـندومن . لصاح  هقافا  عبطلاـب  یـضرم  هیلک  ضارما و  هبطاـق  هک 

ماگنه لاوش  متشه  زور  رد  هک  نآ  ات  داتفا  ریخأت  هب  زور  ود  یکی  دوب ، هتشادرب  جرخ  رانید  رازه  کی  ناموت و  تشه  هرکذت ، ره  ام  داحآ 
. دیدرگ ذوخأم  اههرکذت  يرصع 

ات تشر  زا  نارق  تشه  يرفن  ره  رارق  زا  ینیوزق  مان  بجر  يدهـشم  يراگ  رد  هللا  یلع  اًلّکوتم  مهن  هبنـش ، جـنپ  رهظ  تقو  زور  نآ  يادرف 
تحایـس نابایخ  فارطا  یلو  دوب ، دایز  تفاسم  دنچ  ره  میدش ] ] یهار تعرـس  لامک  رد  مامُخ  هتـسش  هکـشخ  هار  زا  هتفرگ  رارق  یلزنا  هب 

جالعال دادـن . رـصع  رهظ و  هضیرف  يادا  فوقو  تلهم  تصرف و  ار  اـهام  هک  تفریم  تعرـس  هب  [ 7] يردـق هب  مه  يراگ  تشاد . يدایز 
هبـصق دراو  هک  دوب  هتـشذگ  بش  زا  تعاس  کی  هکنآ  ات  میدروآ  اج  هب  یبارت  تراهط  هب  یخلت  تاقوا  رازه  اـب  ار  رـصع  رهظ و  نیَتـالص 

. میدش نایزاق 
نکـسم هیارک  نارق  ود  رارق  زا  دوب ، اـیرد  بل  رد  هعقاو  مادـهنا و  هب  فِرـشُم  شتویب ] ] شتاـتویب ماـمت  هک  هبارخ  تراـمع  کـی  رد  ًاـئاجلا 
کـشخ زیچ  کشخ و  ياج  ترامع  نآ  یناقوف  هبترم  رد  هکنآ  زا  هوالع  هب  دومن . تدش  ندیراب  رد  يوحن  هب  مه  ناراب  اضق  زا  میدومن .

بارخ ام  رس  رب  ترامع  ادابم  هک  نآ ، ساره  رد  همه  حبص  عولط  ات  دشن  راذگاو  اهام  يارب 

[ تشر ]www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com


21 ص :
. میدروآ زور  هب  فوخ ، لوحال و  نارازه  اب  ار  بش  نآ  دوش ،

ات نایزاق  زا  تفاسم ، یئزج  نآ  يارب  ترجا  نارق  کی  يرفن  ره  رارق  زا  یتلود  قیاق  رد  يرهظ  تقو  دوب ، لاوش  مهد  هعمج  هک  ار  شزور 
زان رازه  ود  اب  یچ  كرمگ  دعب  میدنام . فاصنایب  یچکرمگ  لطعم  يرصع  تقو  ات  میداتفا . یلزنا  هناخ  كرمگ  مد  میتفرگ ، رارق  یلزنا 

هد نارق و  هس  مه  يرفن  ره  زا  درک . اضما  مه  ار  اههرکذـت  دومن . هظحالم  ار  اهراب  دـش . اـمرف  فیرـشت  يراـمخ  ياـهمشچ  اـب  همـشرک  و 
هد يرفن  ره  رارق  زا  هبوکداب  هب  یلزنا  زا  یسور ، یتراجت  یتشک  دراو  نایوگ  اهاسُْرم  َو  اهارْجَم  ِهَّللا  ِمِْسب  یبورغ  تقو  سپ  تفرگ . یهاش 

. میتفرگ رارق  طانم 
هطقن چیه  رد  هک  هدیاف  هچ  اما  ناملسم ، شیازجا  هزیکاپ و  فیرظ و  رایـسب  یتشک  دنچ  ره  داتفا . هار  هب  یتشک  هک  دوب  باتفآ  بورغ  لّوا 

دعب روامس . هب  دسر  هچ  دنهدن ، نایلق  رـس  یتح  یترورـض  چیه  يارب  شتآ  نتخورفا  هزاجا  ار  ناسنا  ًادبا  هک  دشن  هدید  يریگتخـس  نانچ 
! یناملسم نیا  زا  هللااب  ذوعن  دنشورفب . یهاش  جنپ  یناکتسا  ره  ار  یلاخ  غاد  بآ  مه 

[ اراتسآ ردنب  ]

ات حبص  زا  ار  یتشک  نیشنرس ، هیهت  يارب  صیرح  فاصنا  شوخ  ناتیپک  اراتسآ . ردنب  هب  میدیـسر  مهدزای  هبنـش ، جنپ  حبـص  عولط  رد  [ 8]
نراقم یتشک  دعب  دندروآ . دندیشک ، دیدج  لُوق  اراتـسآ ، رهـش  هب  دندرب  مامتلاب  مه  ار  اههرکذت  هدومن و  لطعم  اجنآ  رد  بورغ  کیدزن 

هب بورغ 
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دراو رهـش  زا  تاموزلم  هویم و  ياهقیاق  لمأتالب  تخادـنا . رگنل  ًاروف  نارکنل . رهـش  تاذاـحم  دیـسر  هتـشذگ ، برغم  زا  يزیچ  داـتفا . هار 

تیعمج نارکنل  زا  يردق  هب  هلیلق  تدم  نیا  رد  دوب . فقوتم  یتشک  بش  زا  تعاس  ود  یکی  ات  دنتخورفیم . ناج  ياهب  هب  اما  دش ، یتشک 
. دنامن یلاخ  ياج  یتشک  هب  هک  يروط  هب  دندومن ، رپ  ار  یتشک  تاحفص  تاقبط و  مامت  هک  دش  یتشک  دراو  هنادرم  هنانز و 

[ هبوکداب ]

زا دعب  میدیسر . هبوکداب  رهش  هب  هک  دوب  هتـشذگ  لاوش  مهدزاود  هبنـشکی  زور  زا  تعاس  هس  تعرـس  لامک  اب  نارکنل ، زا  تکرح  زا  دعب 
رد دــنافورعم  یتاذ  شوـخ  رد  هـک  لـصألا  یناریا  ِرفاـک  هزاـت  ِناملــسم  هـنهک  ياـهلالد  زا  رفن  ود  یکی  رارــصا  هـب  یتـشک  زا  جورخ 

. میدش تحار  يدازآ  نوناق  ياضتقم  هب  اما  دوب ، اوه  بآ و  دب  رایسب  هبورخم و  ياج  هچرگا  میدومن . نکسم  مان ، فایلع  هناخنامهیم 
رهش و هچ  میتخادرپ . رهش  تحایس  هب  تقو  نآ  ياچ  برـش  اذغ و  فرـص  زا  دعب  میدومن . یگتـسخ  عفر  تغارف ، لامک  رد  یتعاس ، دنچ 
، میدوب هدیدن  ار  ییاج  ناریا  هبورخم  زا  ریغ  هک  نانیشن  هبارخ  ام  رظن  هب  دالِْبلا  ِیف  اُهْلثِم  ْقَلُْخی  َْمل  یتَّلا  هبیجع  هیلاع و  مکحتسم  ياهانب  هچ 

غاب امیـس  دیآیمن . رد  تسرد  فیـصوتو  ریرحت  هب  دوشن  هدـید  ات  هبیجع  هبیرغ و  ياهانب  رهـش و  ياهنابایخ  عاضوا  لیـصفت  دومن . هولج 
[9] هدناشن عون  همه  زا  اهتخرد  هتفرگ ، اههچغاب  بیترت  تفاظن و  هچ  هب  دشاب . رهـش  یتموکح  ناتـسوب  زا  ترابع  هک  تانرومک  فورعم 

هجرد دنچ  و 
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سوسفا دص  فیح و  نارازه  ناملـسم . رفاک و  ياشحف  لحم  تمحازمیب ، فیرـش و  عیـضو و  هاگتهزن  هتخاس ، جّرفت  ياهاج  بتارم  هب 

هدید مسق  چیه  هب  يو  رد  ًادبا  یناملـسم  راعـش  مالـسا و  راثآ  تسه ، یمالـسا  سوفن  رورک  کی  ياراد  لقاال  هک  یمیظع  رهـش  نانچ  هک 
رهـش نآ  رد  ام  فوقو  تدـم  زور  هنابـش  کی  رد  هک  ینلع  شحاوف  همه  نآ  باکترا  اب  تسا  بجعت  ّلـحم  رایـسب  رایـسب  هکلب  دـیدرگن ،

هـسمخ قح  هب  یلاعت  دنوادخ  تسا . هدنام  اپرب  نونکات  رهـش  نآ  هنوگچ  دوبن ، يدحا  يارب  يریگولج  ضراعم و  ًادبا  هک  دیدرگ  هدهاشم 
. درادب ظوفحم  تسا ، یلامش  سرخ  هب  فورعم  هک  ثیبخ  دیلپ  سجر  هیاسمه  نیا  ّرش  زا  ار  یمالسا  یلاها  نیرواجم  ریاس  ءابجنلا 

[ موطاب هار  رد  ]

ًانیمخت هک  موطاب ] اذـک / ] نوطاب رهـش  هب  ات  هبوکداـب  زا  هیارک  مین  طاـنم و  تفه  يرفن  ره  رارق  زا  لاوش ، مهدزیـس  هبنـشود  زور  هلمجلاـب ،
نیـشام و ياـهقاتا  تعـسو  راـتفر و  عضو  هداـتفا  هار  هب  هک  دوب  يرـصع  تقو  میتفرگ . رارق  نهآ  طـخ  نیـشام  رد  تسا ، هار  لزنم  تصش 
هب ات  شراتفر  تعرس  درادن . يرارقتسا  هک  تسه  هینهذ  هوق  تالیختم  دننام  هب  هنیاعم  دنکیمن . رواب  دنیـشنن  یـسک  ات  ار  نآ  ریـس  تعرس 
رد فوقو  زا  دـعب  هک  یتدـش  هب  اـت  دادیمن  تلهم  ار  هداـج  فارطا  تاـتابن  زاـیتما  فارگلت و  طـخ  ياـهلیم  ندرمـش  هک  دوب  هجرد  نآ 

تعاس شش  جنپ - تفگ  دوشیم  هک  تلود  زا  عوضوم  نوناق  بسح  رب  دشاب ، هناخنامهیم  زا  ترابع  هک  یتلود  نوسناتسا  داتفه  تصش -
عم دشیم ، هتفر  مهبرس  شثکم  تدم 
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بکرم نانچ  هکییاجنآ  زا  هبوکداب ، زا  تکرح  زا  دعب  اما  دناسر . نوطاب  رهش  هب  ار  ام  تحار  لامک  رد  یموجن  تعاس  یـس  تدم  رد  اذه 

زا میدومن . نابایخ  راسی  نیمی و  رد  اهاشامت  اه و  تحایـس  هچ  رظن  ناعما  اب  نیـشام  ياـههچیرد  زا  دوب ، هدـشن  اـهام  دوهـشم  ریـسلا  عیرس 
رهش هب  دوب  وب  هدنام  لزنم  هدزناپ  هک  نآ  ات  دشن  هدید  عرزی  مل  يداو  و  [ 10] بارس و  ریوک ] ] ریبک زا  ریغ  تفاسم  لزنم  هد  برق  ات  هبوکداب 

اهدور و هطساو  هب  یـضارا  يافـص  میتفریم  رتولج  ردق  ره  هک  دش  ادیپ  تراظن  ترـضخ و  اب  یـضارا  يراج و  ياهبآ  مکمک  سیلفت ،
دشیم و هدهاشم  دیآیمن ، فصو  هب  هک  يوتش  یفیـص و  زا  عرز  تشک و  روج  همه  هرومعم و  ًامامت  هک  دایدزا  هب  يور  يراج  ياهبآ 

ناموت رورک  نیدنچ  هب  سور  تلود  هک  دش  هدید  نیریـش  بآ  يارجم  نهآ  هلول  هار  لزنم  هدزناپ  هد - برق  هک  نآ ، یندینـش  ياهزیچ  زا 
. دوب هدرک  دراو  یتلود  تاغاب  هب  هبوکداب  تاقالیی  هب  يرجم  نآ  زا  ار  يراج  بآ  جرخ 

[ سیلفت ]

تفارظ و تفاـظن و  تمظع و  رد  هک  سیلفت  رهـش  هناـخنامهم  هب  میدیـسر  هک  دوب  لاوـش  مهدراـهچ  هبنـش ، هس  زور  راـهب ، لـصف  يراـب ،
شفیرعت رد  دشیم . بوسحم  هبصق  لثم  يو  هب  تبسن  هقباس ، تافیصوت  نآ  اب  هبوکداب  هک  تفگ  سور  ِرهش  لّوا  هک  دشیم  تیرومعم ،

هدش ثادحا  مکحتسم  ياهانب  هدرک و  نامتخاس  ًابلاغ  هناخدور  يور  هک  يروطهب  درذگیم ؛ رهـش  طسو  زا  مظعم  دور  کی  هک  سب  نیا 
، هدرب تافاضم  یضارا و  نآ  طاقن  مامت  هب  بعشنم  دور  نآ  زا  هرفاو  تابعش  و 
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اجنآ رد  نیـشام  تعاس  مین  برق  بوخ ، لدـتعم  رایـسب  ياوه  ياراد  دـمآیم ، رظن  هب  خـسرف  هس  شلوط  خـسرف ، کی  برق  رهـش  ضرع 
هراپ دـص  ود  هماج  را  ترواب  دوشن   » طخون ياـهناوج  هناـنز و  ياـهشویرپ  زا  ًاـصوصخ  میدومن ؛ اـشامت  اهتحایـس و  هچ  دومن ، فوقو 

!« منک
دش تحایس  يردق  هب  ناتـسوب ، عرازم و  هکاوف و  تمعن و  نابایخ و  يافـص  و  [ 11] نابایب ترـضخ  میتشذگ ، اجنآ  دودح  زا  هکنیا  زا  دعب 
هک اخیم  رهـش  هب  میدیـسر  هکنآ  ات  دوب  وا  زا  ترابع  اهاجنآ  لوصحم  بلاغ  هک  دوب  تاّرُذ  عرز  راـصح  تقو  دـجنگیمن و  ریرحت  هب  هک 

. دش هوک  ریز  دراو  نیـشام  بیغلاب  ًامجر  رهظ  لاوز  هب  بیرق  میتشذـگ  هک  اجنآ  زا  دـمآ . رظن  هب  یگنـشق  تمعن  رپ  فیرظ  کچوک  رهش 
مامت هک  دیدرگ  ینارون  تشاچ  لثم  دش ؛ نشور  هعفد  کی  دندوب  هدرب  راک  نیشام  رد  هک  یکیرتکلا  ياهغارچ  دعب  دیدرگ . کیرات  لّوا 

نآ دومن . یط  یموجن  مین  تعاس و  کی  برق  ار  هار  همه  نآ  دوب . هوک  ریز  تفاسم  خسرف  هدزاود  ًانیمخت  دشیم . هدـهاشم  هوک  ریز  طاقن 
قرف ًادبا  هک  ناردنزام  نالیگ و  ناتسلگنج  زرملاراد  لثم  تخیریم ؛ لامش  هب  بونج  زا  هک  يدور  رانک  هب  دش  رصحنم  نهآ  هداج  تقو 

زا جراـخ  مخ ، چـیپ و  یبارخ و  نآ  هب  يداو  راـنک  طوطخ و  هنوگنآ  رد  نیـشام  هداـج  نهآ و  طـخ  عارتخا  هک  منک  ضرع  رگا  درکیمن .
تیعر و یقرت  يارب  تلود  تمحز  تمدـخ و  ياشامت  هقیقحلا  یف  ماهتفگن . غورد  دوشیم  هدرمـش  هیداع  تـالاحم  زا  تسا و  رـشب  قوط 

تکلمم نیا  لاوحا  ناریا و  هراچیب  تیعر  يارب  یسک  رگا  تقو  نآ  دوشیم . دوهشم  مولعم و  طوطخ  هنوگنیا  تحایس  زا  تکلمم  يدابآ 
. دراد مک  دنک  هیرگ  نوخ 
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تدابع و تنوکس و  تباب  زا  نیشام  رد  ام  رب  رایـسب  هک  یتلاح  رد  [ 12] لاوش هبنشراهچ 15  بش  زا  تعاس  جنپ  نتـشذگ  زا  دعب  هلمجلاب ،

حبص ات  رـصتخم  ياچ  فرـص  زا  دعب  میدومن ، نکـسم  اقآ  قداص  هناخنامهم  رد  هک  یتقو  دوب ، هتـشذگ  تخـس  برـش  لکا و  تراهط و 
باعیتسا تباب  زا  ینعم  رد  نآ  لها  رهش و  دنچره  تشاد . مه  اشامت  عقاولا  یف  هک  میتخادرپ  رهـش  ریـس  هب  ار  یحبـص  میداتفا . هیلع  یمغُم 

هدرمـش ملاع  طاقن  مامت  نیرتسجن  هتـشاد ، رهـش  نآ  رد  ار  یگناخ  نادنفـسوگ  مکح  هک  ریزانخ  بالک و  ساجرا  تساجن  يدیلپ  رفک و 
، جنپ تسیب و  کی  ره  ضرع  هکهتخادرپ  هتخاس  ياهنابایخ  فیرظ ، لیکش و  گنشق و  رایـسب  هصـصجم  روبق  دننام  رهاظ  رد  یلو  دشیم 
رد كاشاخ  یلدرخ  ردـق  هب  رظان ، رـضاح و  اـجهمه  ناـبایخ  طوطخ  بظاوم  هدـیبوک ، هلـصاف  مدـق  یـس  تسیب و  ره  رد  قرب  ياـهغارچ 

. دناهتشادرب مرا  غاب  زا  هشقن  ایوگ  هک  یعونصم  ياهناتسوبو  اههچغاب و  ًاصوصخ  دشیمن . هدید  اهنابایخ 
سوبلم ندب و  ریهطت  هب  لوغشم و  يروانـشهب  بیرغ  یموب و  زا  هنانز  هنادرم و  تعاس ، ره  رد  زور  ره  هک  دوب  ارحـص  لبج  رهـش و  لامش 

تشاد اهاسیلک  هلمج  نآ  زا  تشذگیم . شوخ  رایسب  يوزرآ  تباب  زا  اجنآ  رد  رفاسم  دوجو  هب  عقاولا  یف  رضاح . تعاس  ره  ایرد  بل  رد 
يدرف ره  يارب  تقو  ره  ناـشیا  ياـشامت  درکیم و  ناریح  وـحم و  ار  ناـسنا  ناـشلامج  سکع  هک  هللا  تاـنب  زا  وـلمم  ناـبایخ ، هب  فرـشُم 

زا مه  نآ  دـشیم ؛ ادـیپ  هعیـش  هناد  هناد  رداـن  یلیخ  یناـمثع و  زا  یلیلق  یحیـسم ، نید  هب  بلغا  شرهـش  مدرم  دوـب و  نکمم  ضراـعمیب 
جاح دورو  هلهو  لّوا  ناملسم ، هنهک  رفاک  هزات  لصألا  یناریا  ياهلالد  دش  هدید  [ 13] هک یلادتعا  یب  كارتا 
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نارق کی  زا  ترابع  هک  یسور  لوپ  یـسابع  کی  ات  رانید  دص  کی  یبش  ره  رارق  زا  دوخ  ياهلزنم  هب  ار  جاح  اعدتـسا  قلمت و  لامک  رد 

دــشاب نارق  ود  هـک  یــسابع  ود  یبـش  ره  يارب  زا  سک  ره  زا  یمرــشیب  لاـمک  رد  تـلحر  ماـگنه  رد  دـنیامنیم . توـعد  دـشاب ، ناریا 
یتشک تیلب  ًاروف  دیـسر و  یمور  سور و  لوسنوق  ياضما  هب  ام  ياههرکذت  زور  هس  ود - یکی  هلـصاف  هب  هک  نآ  اهام  لابقا  زا  دـنریگیم .

زور جنپ  راهچ - نآ  رد  اما  دش ، هتفرگ  یسور  لوپ  یسابع  هس  مین و  طانم و  هدزاود  يرفن  ره  رارق  زا  ار  لوبمالـسا  هب  نوطاب  زا  مه  هسمن 
لزنم زا  لاوش ، مهدجیه  هبنـش  رـصع  رد  سپ  دوب . جراخ  اصحا  زا  هک  دش  جاح  ماحدزا  يردـق  هب  یتمـس  ره  زا  نوطاب  رد  ام  فوقو  مایا 

هب اما  میدیهراو  نآ  لها  نوطاب و  رهش  تساجن  زا  دنچره  میداد . یتشک  مد  ات  دوخ  لاقثا  ِلمح  هیارک  مه ، نارق  ود  یمدآ  میدومن . چوک 
نراقم هک  نآ  ات  میتفاییمن  دورو  هزاجا  میدـنام و  لطعم  یتشک  مد  رد  يراـیح  باـتفآ  بورغ  تقو  اـت  اـًلّوا  میدـش . راـتفرگ  نآ  زا  ّدـشا 
شروی دورو  رد  قولخم  ياهجرد  هب  بسانم  ناکم  اج و  بحاصت  يارب  قولخم  قباست  سپ  دیسر . لوخد  نذا  جاح  ماحدزا  زا  دعب  برغم 

هلابند هتفر  بش  زا  تعاس  کی  ات  سوکاسوک  محازت و  شروی و  نامه  دنوش . لاماپ  اپ ، تسد و  ریز  رد  یعمج  دش  کیدزن  هک  دـندروآ 
لاح هنیاعم  جاح  تعامج  رب  هک  هللااب  دهـشا  سجن  یتشک  نآ  رد  بش  نآ  رد  یلو  دیدرگ ، هتـسب  رد  دـش و  عطق  یتشک  دورو  رد  قولخم 

هک [ 14] هدـش ورف  لاغذ  كاخ  هب  رمک  هب  ات  قیالخ  مامت  ًالّوا  دانیبم ! رفاک  دوشن  ناملـسم  یهلا  هک  دـمآ  شیپ  باقع  لها  رب  ربق  لّوا  بش 
هب شحبص  هک  يروطهب  هدش ؛ هایس  نارطق  لثم  ناسنا  ياپ  ات  رس 
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. دناهدناسر ایند  هب  هداد ، صالخ  منهج  تاقبط  زا  ار  وا  هک  دوب  نیا  لثم  دشیم  هظحالم  هکره 

همطاب نانچ  یمامت  روکذ ، ثانا و  ناملـسم و  رفاک و  زا  قیالخ  محازت  ناکم و  قیاـضت  زا  ینـشور  غارچ و  یب  ًاـمامت  بش  نآ  رد  ًاـیناث  و 
تدابع یـسک  يارب  هن  رابغ ، تملظ و  ترثک  راشف و  تدش  زا  تفاین و  ناکما  ندیباوخ  ندیـشکاپ و  حبـص  ات  يدحا  يارب  هدرک ، فرص 

. دسرب حارتسم  هب  ترورض  عفد  يارب  هن  دزادرپب ، برش  لکا و  یّشعت و  هب  تسناوت  یسک  هن  دش ، نکمم  یلیصفت 
هتشذگ بش  زا  جنپ  تعاس  رد  دندومن . طبض  دنتفرگ و  فنع  هب  ام  زا  ار  ام  ياههرکذت  مامت  یتشک ، هب  دورو  زا  دعب  ربق ، لاؤس  نیرق  ًاثلاث 

یسک ره  زا  هتشاد ، تسد  رد  هتـسد  هتـسد  ار  تارکذتو  هتـسشن  هبترم  الاب  رد  فاصنایب  بهذمال  ِناتیپک  سپ  دیـسر . نآ  تفایرد  نالعا 
ود اـت  یجاـح  هراـچیب  درکیم . ترپ  شبحاـص  يارب  یکیراـت  نآ  رد  ار  اههرکذـت  تقو  نآ  دومنیم . ار  شردـپ  دوخ و  مسا  تساوخرد 

دوقفم ور و  ریز و  تهج  نیا  هب  هراچیب  یجاح  تارکذـت  زا  یلیخ  دوب و  شیوخ  هرکذـت  ندرک  ادـیپ  يالتبم  راشف و  شکاشک  رد  تعاس 
ماسقا عاونا و  یتشک  نیلومحم  تعامج  زا  یتشک  تیلب  هظحـالم  هلیـسو  هب  تعاـس  ود  ره  هلـصاف  هب  یتشک  تاـجهلمع  نآ ، زا  دـعب  دـش .

هب ماع  ِقیاضت  ماحدزا و  تیذا و  تمحازم و  راک  دـنتخاسیم . دراو  دنتـسنادیم  بجاو  ناشیا  رب  دوخ  هدـیقع  رد  هک  ار  هجنکـش  تیذا و 
اب هدرک ، لیـصحت  ياهرقحم  هطقن  کی  یتشک  يالاب  هحفـص  رد  هدنب  نیا  اذل  دنوش . فلت  یعمج  دـش  نآ  هب  فرـشم  هک  دیـسر  ياهجرد 

چوک ناکم  نآ  هب  نارگید  ِرما  تلوهس  يارب  اقفر  زا  رفن  ود  یکی -
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هاگردنب هب  دیسر  یحبـص  تقو  داتفا . هار  هب  یتشک  هک  دوب  هتـشذگ  لّوا  ِبش  نآ  زا  جنپ  تعاس  رد  هکنیا  زا  دعب  میتفرگ . نکـسم  هدومن ،

راب و لیـصحت  يارب  اجنآ  رد  یتدـم  تخادـنا . رگنل  اجنآ  رد  یتشک  دوب . اشامت  ياـج  افـص و  اـب  گنـشق ، هبـصق  رایـسب  هک  يرزا  هبـصق 
فیرظ رایـسب  ياهرهـش  زا  هک  نوزبارط  رهـش  ردـنب  رد  [ 15] دیـسر یقیـض  رـصع  درک ، تکرح  هک  يرزا  ردـنب  زا  دـش . لطعم  نیـشنرس 

هب هدیشک  هوک  بونج  هایس  يایرد  لامـش  برغ ، فرط  هب  قرـش  تمـس  زا  یتشک  راتفر  دوب . ییاشامت  تمعنرپ و  رایـسب  هک  مور  هرومعم 
ياهغاب طاقن  مامت  خسرف  کی  ات  دراوم  یضعب  رد  نادیم  کی  طاقن  یضعب  ایرد ، هب  هوک  هلصاف  لگنج  مّرخ و  زبس و  هک  ناتـسربط  عضو 

. تارذ شتعارز  تابکرم  قدنف و  ياچ و  زا  یعونصم 
زا یگنشق  هبصق  هک  ریمزا  هبـصق  لباقم  دیـسر  شرگید  زور  حبـص  درک . تکرح  دعب  دومن . راب  لمح  اجنآ  رد  تعاس  تشه  برق  یتشک 
زا بهذـمیب  فاـصنایب  ناـتیپک  یلو  دـش ، شورف  يارب  یتشک  دراو  یندروخو  هکاوف  زا  رایـسب  مزاول  ردـنب  نآ  رد  دـیآیم . رظن  هب  رود 
هب مدآ  راب و  يردـق  هب  دومن ، فوقو  زور  فصن  کی  لـقاال  اـجره  رد  هک  رداـنب  نیا  رد  هزور  دـنچ  نیا  رد  صرح  یفاـصنا و  یب  لاـمک 

رجات رفن  کی  هک  دنفسوگ  رازه  هب  دش  رـصحنم  رابنا  کی  قدنف و  زا  صوصخ  هب  مه  نآ  راب ، زا  ولمم  اهرابنا  مامت  هک  درک  لمح  یتشک 
ًادبا دش ، هنادرم  هنانز و  رفاک ، ناملـسم و  زا  قیالخ  ماحدزا  هک  سب  زا  یتشک  تاحفـص  تاقبط و  رد  دوب و  هدرک  دراو  نیعلا  دحاو  دوهی 
دوب هریغ  و  لابم ] ] لاوم ربعم  هک  الاب ، هحفـص  ياههچوک  رد  یتح  یتشک  ياج  همه  رد  قولخم  دـنامن . یقاب  یلاخ  غرم  کی  فقوت  ياـج 

قارغا یب  هدش  ات  و  هتخیر ، مه  يور 
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ماگنه نیا  رد  یتشک  لاح  هن . نکمم  هجو  چـیه  هب  تاساجن  زا  بانتجا  رفاـک  ینـس و  ًاـبلاغ  هک  لـماح ، ار  رـشب  سوفن  رفن  رازه  هس  برق 

همدخ یتخـس و  تبوعـص و  همه  نآ  دوجو  اب  هتـشگ  رابنا  وا  رد  قولخم  راوید ] هب  خـیم  «] رادـجلا یلع  دـتو   » دـننام هک  منهج  لاح  هنیاعم 
زا درک . یم  زواجت  متفه  هقبط  زا  نایغط  ترثک  زا  ایرد  همطل  یبالقنا ، هچ  دـیدرگ ، بلقنم  یناـفوط و  هعفد  کـی  ناـیاپ  یب  هایـس  ياـیرد 

اهلفاس اهیلاع  هظحل  ره  هک  بوچ  هراپ  زا  هرصتخم  هکیت  کی  دننام  هنیع  هب  جاوما  نآ  رد  یتشک  یتشک و  هب  تخیریم  یتشک  كریت  قوف 
. دیدرگیم

مه يور  هب  هیلع  یمغُم  همه  راتفرگ ، لاهـسا  غارفتـسا و  هب  قولخم  مومع  هک  ياهجرد  نآ  هب  ات  تدـش  رد  نافوط  تعاس  هب  تعاـس  [ 16]
يوحن هب  هدرک  شومارف  هرسکی  ار  برش  لکا و  لماک  زور ، هنابش  ود  تدم  هدیشک  تایح  زا  تسد  هدیـشوپ ، ناج  لام و  زا  مشچ  هتخیر 

رف هزاورد  رد  مد  ناملسم  جاح  هّلک  هک 
بالقنا تدش  زا  هن . نکمم  كرحت  سفنت و  رب  تردق  ار  يدحا  نیاعم ، یتشک  لها  مامت  رب  گرم  تعاس  تشه  لهچ و  تدم  نیا  رد 
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زا شاهتخت  کی  هدرک ، مگ  ار  هار  دوسا  نایاپ  یب  رحب  رد  هداد ، تسد  زا  ار  میقتـسم  هار  شومارف ، ار  بطق  زور  هنابـش  کی  یتشک  اـیرد ،
ات دنتخیریم  هراچیب  جاح  هب  ار  ناشرهز  مه  یتشک  يازجا  یخلت  تاقوا  ترثک  زا  دومن . حالصا  راجن  ًاروف  دروخ ، تسکش  جاوما  تدش 
هب فرـشم  فرط  کی  رـضاح  ناگراچیب  رـس  يالاب  قالـش  اب  محر  یب  يازجا  دـشیم ، دـنلب  یتشک  لـها  زا  نویـش  داـیرف و  هک  تقو  ره 

ياقفر زا  رفن  کی  یلاح  نینچ  رد  یناشیرپ . یگنـسرگ و  همدـص  فرط  کی  ایرد ، بالقنا  فرط  کی  اوه ، يامرـس  فرط  کی  كاله ،
هعفد کی  ار  یتشک  تمظع  نآ  هب  هحفص  هک  دش  لاهسا  هجرد  نآ  هب  ات  راچد ، یتشک  يالاب  هحفص  رد  تخس  لاهـسا  هب  ًاتعفد  ام  مرتحم 
دنلب هاتنوفعاو  دایرف  ًاعامجا  هدرک  شومارف  ار  قرغ  گرم و  هملـسم  هصاـخ  هماـع و  زا  راوگرزب ؛ نآ  نیرواـج  تخاـس و  نَفعتم  ثَولم و 

. دـنیامن قرغ  شمدـع  يایرد  هب  هناخ  ضیرم  هب  ندرب  هناهب  هب  ار  ام  قیفـش  قیفر  نآ  دنتـساوخ  دـندومن . عاـمتجا  یتشک  يازجا  دـندومن .
روز و هب  دـنداد و  شناکم  اج و  رییغت  یکالاچ  هب  فیظنت و  ریهطت و  ار  يو  [ 17] هدـناپچ هنهک  ار  اهغامد  ًاروف  هدرک  تّمه  هراچیب  ياقفر 
درک و ادـیپ  ینامز  لاصتا  تحت  قوف و  زا  مه  ار  شلاهـسا  راک  داـتفا . هیلع  یمغُم  زور  هنابـش  هس  تّدـم  اـما  دنتـشاد . هاـگن  شاهدـنز  رهق 
، لاح ّيا  یلع  دندناسر . رانک  هب  شاهدـنز  ات  دـندومرف  يو  تاهجوت  فقو  ار  دوخ  هتـشاذگ ، رانک  هب  ار  اهيراتفرگ  همه  مه  اقفر  هراچیب 
! ایادـخ هک  تشذـگ  ام  رب  یملاع  سجن  هدیـشوپ ، گنل  یتشک  نآ  رد  نایاپیب  هایـس  يایرد  نآ  رد  نافوط  دادـتما  ماـگنه  زور  هنابـش  هس 

. منکیم لصاح  تلاح  بالقنا  موش  یم  رکذتم  تقو  ره  هک  دنیبن  يدحا 
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[ لوبمالسا زاغوب  ]

زا تبقاع  ات  دیامنیم  یتدایز  تدم  لیلق  نیا  دنیامن  هزور  هس  ود  نآ  اب  هسیاقم  رد  هک  ار  هللا  یلا  رفـس  نیا  قیرط  مامت  تامطل  تامحز و 
[ زاـغوب اذـک / ] ظاـغب هنماد  رد  ار  دوخ  ًاـتتغب  لاوش  هـعمج 24  موـی  حبـص  رد  سپ  یتـشک  نآ  رد  نینکاـس  هللا  ءاـیلوا  زا  یـضعب  ياـعد  رثا 
میدرازگ و اهدـمح  میدـیدرگ . راودـیما  هدـیدج  تایح  هب  میدـش و  تحار  دوسا  رحب  تامطل  زا  مارآ و  ایرد  هدرک ، هدـهاشم  لوبمالـسا 

دور نآ  فرط  ود  رد  یلو  دش  نتفر  لوغشم  مارآ  تحار و  هب  لوبمالـسا  ظاغب  رد  یتشک  خسرف ، تشه  برق  دعب  میدروآ . اج  هب  اهرکش 
هبیجع و تاجهناخراک  یعونـصم و  ياهناتـسوب  اهغاب و  هچ  یندید و  ياهنامتخاس  هچ  دـش . اشامت  هچ  تشاد و  اهتحایـس  هچ  گرزب 

لوا لثم  مرخ  زبس و  خسرف  تشه  تفاسم  نیا  رد  ظاغب  فرط  ود  مامت  دـش . هدـهاشم  دـیآیمن ، تسرد  فیرعت  فیـصوت و  هب  هک  هبیرغ 
جراخ یتشک  زا  دش . رـضاح  یتلود  ياهقیاق  ًاروف  میدیـسر . لوبمالـسا  هاگردنب  هب  يراهان  لصف  هک  نآ  ات  درکیم  هلاو  ار  ناسنا  هک  راهب 

ام هب  دندومن و  اضما  ار  اههرکذت  میدومن . اهرکـش  شیوخ  تایح  رب  میدش و  هدایپ  لوبمالـسا  هناخکرمگ  مد  میدیهراو ! ربق  ملاع  زا  ّهنأک 
يرفن ره  یبش  ره  رارق  زا  مان  دواد  خیش  يارـس  رد  [ 18] رهـش دراو  میتسـشن  نوتیاف  رد  يدیجم  عبر  يرفن  ره  رارق  زا  تقو  نآ  دندرک . در 

. میتخادرپ لوبمالسا  رهش  ياشامت  هب  دعب  میدومن . نکسم  دشاب  نارق  کی  هک  شورق  ود 
هکسلاک ود  هک  تسا  يردق  هب  نآ  تعسوو  هدش ، هدیشک  ظاغب  يور  هک  یلپ  تحایس  فرط ، کی  رهش  هبیجع  ياهانب  مامت  تحایس 

[ لوبمالسا زاغوب  ]www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


33 ص :
هک يدوجو  اب  فرط  کی  دوشیم . مدق  تسیود  ًانیمخت  نآ  لوط  دوشیمن و  اههدایپ  محازم  ًادبا  هک  نآ  لاح  دـنکیم و  روبع  هعفد  کی 

رازه هس  يزور  ره  تسا  ناریا  مین  [و ] یهاش ود  زا  ترابع  هک  دنریگیم  جاب  کیلطم  کی  يرفن  ره  زا  فرط  نآ  فرط و  نیا  نیرباع  زا 
. تسا هدش  دیدحت  لپ  نآ  هراجا  ناموت 

هک تسا  موسوم  هینطنطسق  دور  یقرش  فرط  نآ  دوشیم و  بوسحم  لوبمالـسا  هناخدور  یبرغ  فرط  نیا  میظنت ، افـص و  تیاغ  رد  رهش 
دنچره تسا و  عقاو  اجنآ  رد  تساهییاشامت  زا  ود  ره  هک  فورعم  هناخکیتنا  نآ  اب  یفوصاـیا  دجـسم  تسا و  یناـمثع  تلود  تختیاـپ 

ناـشدوخ ریرقت  رارق  زا  رهـش  لوط  یلو  تسا  بآ  هب  دودـسم  نآ  فرط  هس  عقاو و  هوـک  هلغب  رد  دـیآیمن و  رظن  هب  نادـنچ  رهـش  ضرع 
مه يدوهی ] ] يوسوم راجت  مالـسا ، نید  هب  نیدتم  شمدرم  تمظع  نیا  اب  نوتیاف . هب  تسا  فوقوم  رهـش  شدرگ  هک  تسا  خـسرف  هدزاود 
رب بیج  ییافخ و  دزد  ياتغج . كرت  تغل  هب  ملکتم  ًامامت  دـیامنیم . ناریح  ار  لوقع  نآ ، تازاغم  رد  ساـنجا  تاـمعن و  ناوارف ، يو  رد 
رد شمدرم  هحیحص ، هطورشم  ناشدعاوق  داشرلادبع ، ناطلـس  [ 19] ترضح ناشناطلـس  تابجحم ، تابقتنم  ًامامت  ناشهنانز  ناوارف . دراد 
زا ناشتلود  یقرت  رد  یلاع . باب  هب  وا  زا  دوشیم  ریبعت  هک  ریبک  تنملراپ  زا  ناشیا  ماکحا  رودص  لحم  یضار ، هاشداپ  زا  يدازآ و  لامک 

تلود راهچ  هک  دـندناسر  ییاج  هب  ار  دادبتـسا  راک  ناریا  هطورـشم  فالخرب  نامز  كدـنا  نیا  رد  هک  سب  نیمه  هطورـشم  دـعاوق  تباـب 
ود ات  دندروآ و  ینامثع  هب  هلمح  هعفد  کی  ًاقفتم  ًاعامجا و  یلامش  سرخ  هیاسمه  ياوغا  هب  پورا  گرزب 
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تکوش توق و  زا  سپ  دندیـسر . یتلود  زکرم  یخـسرف  شـش  ات  ناشنوشق  عیالط  هک  يدـح  هب  دـندیگنج ؛ هّیلع  تلود  نآ  اب  ماـمت  لاـس 
تعجر تقو  رد  دنداهن و  رارف  مازهنا و  هب  يور  رایتخا  یب  دنتـشگرب و  ارقهق  هب  هعفد  کی  مالـسا  هملک  تّمه  یمالـسا و  دهاجم  نازرابم 

لهچ و تدـم  هک  سوسفا  یلو  دیـشکن ؛ زاب  نانع  کی  ره  تخت  ياپ  ات  هک  دروآ  ناشیا  رب  يراشف  تخات و  نانچ  یناـمثع  تلود  ناـشیا 
میدوب هدیرخ  نیوزق  رد  هک  ار  یـسور  ياه  طانم  هک  دش  ردق  نیمه  دشن . نکمم  ام  فقوت  يرهـش  نانچ  رد  رتشیب  یموجن  تعاس  تشه 

بطق ددع  کی  اب  فوسکس  تعاس  هاگتـسد  کی  نیا  میدومن و  ینامثع  هریل  هب  لیدبت  مین  هریل و  هدزای  هب  طانم  دص  ره  رارق  زا  اجنآ  رد 
تیلب زا  دـعب  میدومن . هیهت  نارق  هس  یعرز  رارق  زا  دوب ، مامت  ربش  کـی  عرذ و  ود  نآ  ضرع  هک  راولچ  زا  مارحا  ساـبل  تسد  ود  ربتعم و 

. دش ذوخأم  هریل  هس  يرفن  ره  رارق  زا  توریب  هب  لوبمالسا  زا  یسور  یتشک 
رارق هیارک  يدـیجم  مین  يرفن  ره  رارق  زا  یتـلود  قیاـق  رد  یتـشک  هب  دورو  يارب  لاوش  هبنــش 26  کـی  زور  رهظ  لاوز  لّوا  رد  سپ  [ 20]

هب ار  یجرک  هک  نآ  يارب  اهیچقیاق  دوب  رود  لحاس  زا  خـسرف  کی  ات  یـسور  یتشک  هاگراب  هک  اج ] ] نآ زا  درک . تکرح  قیاق  میتفرگ و 
نربب نابداب  طسوت  هب  يدنت  تلوهس و 

زا میدومن . اهاشامت  دوب . ایرد  فرط  نآ  هک  اشاپ  ردیح  هب  دیسر 
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برق 9 مه  رگید  ظاغب  کی  بعشنم و  دوسا  رحب  زا  خسرف  تفاسم 9  زاغوب ] ] ظاغب کی  هک  نیظاغب  ءاقتلا  هب  دیسر  یجرک  تشذگ ، اجنآ 

نیا طسوت  هب  ار  ایرد  ود  نیا  جراخم  رورک  نیدنچ  هب  مایا  قباوس  رد  ینامثع  تلود  قشنم و  دـشاب  نامع  يایرد  هک  ضیبا  رحب  زا  خـسرف 
سک ره  هک  هداتفا  قافتا  لوبمالسا  رهـش  ریز  رد  نیرحب  فاصتا  ءاقتلا و  دومن و  لصو  مهب  دنـشاب  یعونـصم  مظعم  دور  ود  هک  ظاغب  ود 
راهچ رکف  رد  ردق  هچ  نایناریا  ام  نامز  نیا  نیطالس  هک  دمهفیم  تقو  نآ  دید  ار  تنطلـس  تمحز  تلود و  تمه و  نآ  هک  یتقو  هدیدن 

هلمجلا یف  هک  سک  ره  ریخ  ياعد  دروم  ببـس  نیا  هب  دـندوب و  اههراچیب  ام  يراتفرگ  يراوخ و  ّتلذ و  ماقم  رد  دوخ و  يرورپ  نت  هزور 
. مهیلع ام  مهیلع  دناهدیدرگ  عقاو  تسا ، هدروخرب  یجراخ  لود  هب 

یتشک هچ  اما  دومن . یتشک  دراو  ار  ام  یبورغ  کیدزن  دوب ، هدرک  تکرح  رهظ  لّوا  هک  نابداب  تمه  اـب  تمحز  رازه  هب  اـم  یجرک  يراـب 
فیرعت [ 22] هچره هک  دومن  ار  نآ  لها  تلاذر  تساجن و  تفاثک و  یفالت  لّوا ، یتشک  فالخرب  هک  هجرد  شـش  رـصق  کی  هیبشتالب  هک 

، هزیکاپ فیرظ  ياهقاتا  ربتعم ، عیسو  هزیکاپ  لزانمو  رضاح  وا  رد  تامزاول  مامت  هک  دوب  ربتعم  رهـش  کی  هکلب  دوبن  یتشک  دراد . مک  دوش 
تعـسو و لامک  رد  یـسک  ره  ياج  تیناـسنا ، تفأر و  لاـمک  رد  یتشک  يازجا  صاوخ . زا  شرثکا  مه  نآ  جاـحهب ، رـصحنم  یتشکراـب 

دیس ترـضح  يازع  هماقا  سلجم  اهبـش  یمامت  يو  رد  فوقو  تدم  مامت  هک  دش  ایهم  یتشک  نآ  رد  یتقوشوخ  بابـسا  يوحن  هب  تفاظن 
. اپرب ادهشلا 

جنپ راهچ  دشیم ، ربنم  هب  عورش  هتشذگ ، بش  يود  زا  تعاس 
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. دندومنیم ضیفتسم  ار  قولخم  جنپ ، تعاس  ات  دوب  تعاضب  یب  نیا  ناشیا  نیرخآ  نیرتتسپ و  هک  ربتعم  ناوخ  هضور 

دندوب هدرک  ادـیپ  تیـصوصخ  داحتا و  اهام  اب  یعون  کی  دوب ، یناسارخ  ياضرمالغ  جاح  ناشیا  رادهلمح  هک  ناسارخ  جاح  زا  یتعاـمج 
ممعم و هتسیاش و  رایسب  رایسب  ناوج  هک  یناسارخ  راطع  ناخیلع  ازریم  یجاح  ًاصوصخ  میدوب ، مه  اب  هشیمه  اجهمه و  همظعم  هکم  ات  هک 

. دومنیم تدیقع  راهظا  هدنب  نیا  هب  نارگید  زا  هدایز  مامت  زیچ  همه 
هب دش  رصحنم  لزنم  ود - یکی  ات  یتشک  ربعم  دومن . تکرح  توریب  تمس  هب  لوبمالسا  ردنب  زا  لاوش  هبنشود 27  هلیل  رد  یتشک  هلمجلاب 

ِمکحم ياهرگنـس  بجو  هب  بجو  ظاغب  فرط  ود  رد  تفاسم ، نیا  مامت  رد  دـشاب . ضیبا  رحب  زا  قشنم  گرزب  دور  زا  تراـبع  هک  ظاـغب 
ظاغب و نیا  زا  روبع  ار  پورا  هعبرا  لود  دـیدرگ . هدـهاشم  هدامآ  رـضاح و  نکفا  هعلق  ياـهپوت  یناـمثع و  هروصنم  رکاـسع  اـب  مکحتـسم 

هنماد هک  ظاغب  هیلا  یهتنم  هب  دیـسر  یتشک  هک  دوب  هدـمآ  ـالاب  هبنـش 28  هس  زور  باتفآ  زا  تعاس  ود  تخاس . سویأـم  زجاـع و  اـهرگنس 
هک هدامآ  رـضاح و  رکاسع  تاجهناخروق و  دادعتـسا و  اب  ینامثع  یگنج  یتشک  دـنورف  هد  برق  اجنآ  رد  هک  دـشاب  دیفـس  يایرد  گرزب 

. دنداد ماظن  مالس  اهام  هب  مارتحا  لامک  رد  سپ  [ 23 .] دوبن نکمم  روبع  هزاجا  نودب  اجنآ  زا  ار  هدنرپ 

[ توریب ردنب  ]

زا رفن  ود  توف  تباب  زا  یتلود ، نوناق  مکح  هب  فقوم  نآ  رد  توریب و  ردنب  هب  میدیسر  هدعق ، يذ  میود  هعمج ، زور  باتفآ  عولط  رد 
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بیبط مجنپ  زور  رد  دـندومن . فیقوت  تعاس  ات 24  جاح  اـب  ار  یتشک  هنیطنرق ، ناونع  هب  دـندومن و  تسار  یتشک  هب  درز  ِتمـالع  هماـع ،

[ هلـصوح ] لصاوح هک  اج ] ] نآ زا  و  داد . جورخ  هزاجا  تقو  نآ  دومن . هظحـالم  درف  ًادرف  ار  قیـالخ  داـحآ  ماـمت  دـمآ و  توریب  زا  یتلود 
روگنا و لیبق  زا  هکاوف ؛ زا  یـضعب  مه  نیب  نامه  رد  دـنداد . تمحازم  مه  هب  یلیخ  جارخا  تقو  رد  اذـل  گـنت ، یتشک  رد  ثکم  زا  جاـح 
ود اب  دـشیم  مخت  تسیب  قارغاالب  کی  ره  ًاـنیمخت  هک  راـنا  ددـع  هس  مداد . راـنا  روگنا و  يارب  شورق  ود  دـش . رـضاح  شورف  يارب  راـنا 

رتـشیب راـنا  روگنا و  نآ  ثلث  ردـق  هب  میدوب و  هدرکن  ربون  ار  روگنا  راـنا و  عون  نآ  زگره  اـیوگ  هک  دـنداد  هزاـت  روگنا  ناـمدوخ  كراـچ 
. دشن هدروخ 

مـسق همه  زا  ار  نآ  يامعن  رهـش و  هظحالم  هکیتقو  دـندروآ ، راـنک  توریب  رهـش  هب  ار  اـمو  هتفرگ  يدـیجم  عبر  يرفن  ره  زا  هکنیا  زا  دـعب 
مولع عیانص و  لضاوف و  لیاضف و  ماسقا  تامعن و  عاونا  تافاضمو و  توریب  ات  یسک  هقیقحلا  یف  میدومن . شومارف  ار  ملاع  همه  میدومن ،
ینعم دنکن ، تحایس  دوب  رضاح  اهنآ  ياهناتـسوب  تاغاب و  رد  هک  دحاو  لصف  رد  ار  هکاوف  مسق  همه  عامتجا  و  اذک ] يوفلاو ؟[ رهـش  نآ 

ام يارب  هکهدیاف  هچ  اما  تسا  نوزفا  رازه  زا  زاب  یگزیکاپ ، توارط و  ینازرا و  یبوخ و  زا  منک  فصو  هچره  هب  هدیمهفن ، ار  ایند  تشهب 
ماش هار  هب  [ 24] نیشام هک  میدرکن  فقوت  رتشیب  تعاس  هس  ًانیمخت  دشن . نکمم  ییاشامت  رهش  نآ  رد  دوشب  حیحـص  ریـس  هکلماک  فوقو 

رد دوب . رتمک  خسرف  مین  شقالیی  ات  دوب  لحاس  رانک  رد  هک  رهش  هلـصاف  میدرک . تحایـس  یلیخ  نامز ، لیلق  نآ  رد  اذه  عم  درک . تکرح 
فارطا و مامت 
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، بوغرم ياهناجنداب  دشن . هدید  عفن  یب  ریاب و  ربش  کی  لابج ، لهـس و  زارف و  بیـشن و  زا  درکیم  راک  مشچ  هک  يردـق  هب  نآ  فانکا 

گرزب رایـسب  نیریـش  ياـهرانا  روج ، همه  زا  ناتـسوب  رد  هزیلاـف  هتخیوآ ، وم  هب  روگنا  تخرد  يـالاب  دـننام ، بطر  هروغ  ناـمع ، يوـمیل 
 ... ُنیْعَألا ُّذََلت  َو  ُسُْفنَألا  ِهیهَتْشَت  ام  اهیف  َو  یهاش ؛ کی  یکی  نازرا ،

[ قشمد هب  دورو  ]

. میتفرگ رارق  دوب ، تفاسم  لزنم  راهچ  هس  برق  هک  ماش  هب  ات  يدیجم  ود  يرفن  ره  رارق  زا  نیشام  رد  هک  دوب  هتـشذگ  رهظ  زا  تعاس  کی 
کی برق  نانبل . هوک  ياپ  هب  دیسر  نیشام  خسرف  راهچ  زا  دعب  میدومن . تسا  جراخ  فصو  زا  هک  اهتحایس  هچ  میتشاد  زور  ییانشور  ات 

. رضاح هتسد  هب  هتسد  اج  همه  هار  طخ  بظاوم  رکاسع  نامتخاس ، هرومعم و  هار  طاقن  مامت  هوک ، عافترا  مین  خسرف و 
هدش و بیترت  یهوک  ورس  ياهتخرد  هرومعم ، تمظع  نآ  هب  هوک  طاقن  مامت  نانبل . هلق  هب  میدیسر  هک  دوب  هتشذگ  بش  زا  تعاس  کی 
ار يزیچ  رگید  درک . مارح  اـم  رب  ار  دـعب  تحایـس  تذـل  بش  تملظ  هـک  فـیح  دـص  دـنامیم ! ناریح  لـقع  هـک  هدـناشن  یمید  ياـهوم 

. میدش ماش  رهش  نویسناتسا  دراو  هک  حبص  هب  دوب  هدنام  تعاس  ود  هک  نآ  ات  مینیبب  میتسناوتن 
ره رارق  زا  نوتیاف  رد  دوب ، عیشت  یعدم  هک  یماش  قیفوت  یب  نآ  قیفوت ، دیس  رارصا  هب  دعب  میدنام . لطعم  هناخنامهم  رد  تعاس  کی  برق 

زا یکی  لزنم  هب  ماش  بارخ  هلحم  هب  هفورعم  هّلحم  رد  يدیجم  عبر  يرفن 
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ياه بآ  ددـعتم . ياهضوح  بوخ . رایـسب  طاـیح  میدومن . لزنم  ترجا  مین  نارق و  ود  یبش  ره  رارق  زا  میدومن ، دورو  هیلاراـشم  ناـسک 

یگتـسخ و هار و  تمحز  زا  میدـش . تحار  رایـسب  رایغا . زا  یلاخ  لزنم  شوخ ، رایـسب  ياوه  رازاب . کیدزن  اراوگ ، درـس و  رایـسب  يراج 
[25] تفاثک

وـشتسش دـندوب ، هدرک  ادـیپ  یتشک  رد  هک  یطاـیتحا  تباـب  زا  ار  باوختخر  شرف و  یتح  میدومن . ریهطت  ار  اـپ  اـت  رـس  ِقرف  زا  میدـمآرد .
، میدومن بارخ  ماش  رد  هک  اهاشامت  هچو  میدـش  لیان  اـجنآرد  هک  نازرا  ناوارف  ياـهتمعن  هچ  میتخادرپ . یگدـنز  هب  تقو  نآ  میدومن .

عقاولایف تسا . ترایز  لحم  اـجنآ  رد  رـسپ  ردـپ و  نآ  ربق  تسا و  اـیرکز  ییحی و  دجـسم  هب  فورعم  هک  ماـش  عماـج  دجـسم  صوصخهب 
جارخ هک  داهن  يوما  کلملادبع  نب  دـیلو  هک  تسا  ییانب  نامه  شیانب  ًارهاظ  تسا . ملاع  دجـسم  لوا  تنیز ، تعـسو و  افـص و  بسحهب 

. دومن وا  يانب  فرص  ار  تاماش  هلاس  تفه 
لّوا هک  میدـش  فّرـشم  شتراـیز  هب  هک  یتـقو  تسا . نیـسحلا  سأر  هعقب  دـنتفگ  دـش . هدـهاشم  هنیزم  هعقب  دجـسم ، نآ  هشوگ  کـی  رد 

دوهـشم دالوف  هرجنپ  هب  هبوصنم  هشیـش  تشپ  زا  زین  مویلا  دوب و  هدش  هدیکچ  اجنآ  رد  هک  سدقم  نوخ  هدهاشم  تباب  زا  دوب . ام  هاگترایز 
نیا دشیم . مامـشتسا  فیرـش  ناکم  نآ  زا  هینالع  نیـسح  سدقم  يوب  هقیقحلا  یف  داد . تسد  تقر  لامک  زا  ام  هب  يرایتخایب  لاح  دوب ،

ترـضح رهطم  ربق  ترایز  هب  هک  داد  تسد  اهام  هب  یحبـص  ادرف  لاح  نآ  ریظن  دیدرگ و  دنلب  اهام  زا  هانیـسحاو  هجـض  رایتخا  یب  هک  دوب 
دجسم یبرغ  فرط  رد  مه  نآ  هک  مالسلا - اهیبأ  یلع  اهیلع و  نیسحلا - تنب  نوتاخ  هیقر 
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. میدش فّرشم  دوب ، عقاو  یلاع  يالط  ياهدبنگ  نیزم و  رایسب  قاور  اب  هشوگ  کی  رد 

ربق زا  هاتبرغاو » ینـس و  رغـص  یلع  ینمتیا  يذـلا  ِنَم  هاتبأ  او   » زاوآ مه  زونه  ایوگ  هکنیا  تباـب  زا  سدـقم ، ناتـسآ  نآ  هب  فّرـشت  زا  دـعب 
هاتدیساو نویشو  [ 26] میدش رایتخایب  هرابود  هک  دشیم  مامشتسا  هینالع  یبیرغو  یمیتی  يوب  دشیم و  عامتسا  ینعم  شوگ  هب  شـسدقم 

. میدومن دنلب 
نارفعز کشم و  زا  هک  نآ ، ریوثت  ریهطت و  فیظنت و  عضو  تباب  زا  میتفر ، ماـمح  هب  هک  یتقو  دوب . شماـمح  ماـش  ياهیندـید  هلمجزا  و 

تخر بیترت  ًاصوصخ  مامح  لصا  تفاظن  رس و  ندیشارت  عضو  درـس و  مرگ و  مین  مرگ و  غاد و  بآ  يارجم  ياهریـش  دوب و  هدش  نیجع 
یلک هب  عقاولا  یف  میدرب . تذل  رورک  کی  یلو  میداد ، نارق  هس  يرفن  ره  تهج  ره  زا  دنچره  تخاس ؛ ناریح  ار  لقع  ندیـشوپ  ندـنک و 

. میدمآرد تلاسک  تفاثک و  زا 

[ يوبن سدقم  لمحم  ]

دـیامن و تکرح  هنیدـم  هب  ماش  زا  (ص ) يوبن سدـقم  لمحم  دـیاب  یحبـص  ادرف  هک  دـنداد  نالعا  هدـعق  يذ  مجنپ  هبنـشود ، زور  رد  سپ 
هب هتـساخرب و  مشـش  زور  حبـص  رد  سپ  دوشیم . قافتا  جاـح  زا  يرداـن  يارب  مزـال و  سدـقم  لـمح  نداد  تکرح  ياـشامت  هقیقحلایف 

. میتفاتش نیشام  نابایخ  هب  لمج  تکرح  ياشامت  يارب  هناخبحاص  تلالد  تقافر و 
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زا ریبک و  ریغـص و  زا  ینادا  یلاعا و  زا  بهذـم  ره  للم و  ره  زا  ناییاشامت  ماع  ماحدزا  ترثک  زا  میدیـسر  نابایخ  هب  حبـص  لّوا  هک  نآ  اب 

یناقوف ياههبترم  زا  نابایخ  فرط  ود  خـسرف  مین  ات  تـالمجملا  تارّدـخملا و  یتح  راـجت ، فارـشا و  عیانـص و  باـبرا  زا  روکذ  ثاـنا و 
رازه شـش  برق  دوب . هدنامن  یقاب  یلاخ  ياج  ینزوس  رـس  ردـق  هب  نیمز  حطـس  هب  ات  دوب  نامتخاس  هبترم  هس  هک  نابایخ  فارطا  تارجح 
رازه کی  هتسب  یماظن  فوفص  لمح  تکرح  لیلجت  يارب  راوس  رطاق  همه  مامت  یگتسارآ  دادعتسا و  حالـس و  اب  هینامثع  هروصنم  رکاسع 

لالجا بابسا  تکوش  اب  نیطالس  تکرح  عضو  هب  هدیچ  فارطا  رد  پوت  هدارع  نیدنچ  ناقزم ، کیزوم و  کیلـش  لوغـشم  یچکیزوم 
. لفقم ماش  نیکاکد  مامت  لطعم و  اهرازاب  هدامآ ، رضاح و 

روبق عاقب و  زا  یـضعب  ترایز  هب  ماش  ریبک  ناتـسربق  هب  ار  اـم  [ 27] لیلد اذـل  تشاد ، قیوعت  یکدـنا  سدـقم  لمح  تکرح  هک  اج ] ] نآ زا 
ار هیلاع  عاقب  زا  یضعب  سپ  میدومن . لوبق  دوب  نیشام  نابایخ  هب  لصو  ناتـسربق  نآ  نوچ  دومن . تلالد  دوب  عقاو  رازم  نآ  رد  هک  ناگرزب 

تارهاط تانب  زا  موثلکّما  و  (ع ) نیـسحلا تنب  همطاف  هنیکـس و  ترـضح  ربق  هب  فورعم  ماش  یلاها  ناسل  رد  هک  میدومن  ترایز  اـجنآ  رد 
نابایخ هب  ار  دوخ  ًاروف  درک ، ادص  لمج  تکرح  پوت  هک  نآ  ات  دوب  (ع ) داجـس ترـضح  ماقم  رفعج و  نب  هللادبع  ترـضح  ربق  تلاسر و 

. میدناسر
ایوگ دش ، رادومن  یلالج  هب  دیدرگ و  ادیوه  یهوکـش  هب  دش و  رادومن  تلاسر  ترـضح  هواجک  سدقم و  لمح  هبکبک  رود  زا  هک  یتقو 

يرون ّهنأک  دراد و  سولج  وا  رد  اًلعف  (ص ) يدمحا سدقا  دوجو  هنیاعم 
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لمحم لصا  مشیربا و  زبس  هدرپ  هک  لـمحم  هدرپ  هب  تارهاوج  ناـموت  رازه  نیدـنچ  برق  تسا . ناـبات  نامـسآ  هب  سدـقم  لـمحم  نآ  زا 
هواجک نآ  لماح  رتش  رب  بوصنم و  الط  زا  هبق  طورخم  لکش  نآ  يالاب  رب  هتفر و  الاب  يربونـص  یطورخم  لکـش  هب  بوچ و  زا  هچراپکپ 

یگتـسارآ و هچ  هب  لمحم  نآ  سپ  شیپ و  رد  ملاع  دیـس و  زا  خیاشم  زا  رفن  دنچ  هدرب و  راک  هب  اهتنیز  هچ  دـنب  ندرگ  قوط و  زاهج و  زا 
تالیلجت تباب  زا  یمیظع  قح  ینامثع  هّیلع  تلود  عقاولا  یف  هک  دش  هدـهاشم  تقو  نآ  رد  یناملـسم  نییآ  مالـسا و  هوکـش  راوس ، لالج 

. دنراد نایمالسا  مامت  رب  یمالسا  ریاعش  نیا 
هک میدومن  هیلع  ٌلومحم  لماح و  هب  تبـسن  لماک  ياشامت  دـمآیم ، راقو  ّینأت و  هب  هک  لمح  تکرح  تباـب  زا  یموجن  تعاـس  مین  برق 

. درب میهاوخن  میدوب و  هدربن  تّذل  تحایس و  نانچ  رمع  تدم  رد  رگید  هقیقحلا  یف 
يارب هک  نکف  هعلق  پوت  هدارع  دنچ  اب  صوصخم ، ياهرطاق  راوس  گنفت ، اب  گنشف ، قرغ  اپاترس  حّلـسم ، دعتـسم ، رکـسع  رازه  هس  برق 

. میدوب لمح  ياشامت  مرگرـس  رهظ  کیدزن  ات  دـندومن . تکرح  دـندوب ، نیعم  تلود  بناـج  زا  سدـقم  لـمح  صوصخ  مارتحا  ظـفح و 
. میدومن لزنم  هب  تعجر  يرهظ  تقو 

([ س  ) بنیز ترضح  دقرم  ترایز  ]

يارب يدیجم  ود  رد  هیارک  دشاب - هکسلاک  يارخا  ٌهرابع  هک  نوتیاف - هدارع  ود  تقو  نآ  تحارتسا ، هلمجلا  یف  راهان و  فرص  زا  دعب 
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- اهیلع هللا  مالس  همطاف - تنب  بنیز  ترضح  تمایق  نوتاخ  تیآ ، تمصع  ترضح  سدقم  ناتسآ  لیبقت  هب  میدومن و  [ 28] باهذ بایا و 

. میدش هناور  دوب  هار  لیم  راهچ  ًایمخت  اجنآ  ات  یبرغ  تمس  هب  ماش  قشمد  رهش  زا  هک 
ياهتخرد زا  ًاصوصخ  يراج  ياهبآ  تاغاب و  اهناتسوب و  ترـضخ  زا  تفاسم  لیلق  نآ  رد  هک  اهاشامت  هچ  میدش  جراخ  رهـش  زا  هکیتقو 

. میدومن دیامرفیم  ار  نوتیز  نآ  فیرعت  نآرق  رد  ادخ  دنتشاد و  نوتیز  اپاترس  هک  یسلجم  نوتیز 
تمصع لکیه  نآ  نمایم  زا  ار  لحم  ناکم و  نآ  میدیسر ، دزیم - قرب  هار  لیم  هس  ات  دوب و  الط  دبنگ  ياراد  هک  هرهاط - هعقب  هب  هکیتقو 

قاور ًاصوصخ  بوغرم ، هاگجّرفت  بوخ ، ياوه  بآ و  ياراد  يرصتخم ، يافص  اب  گنشق  رایسب  يدابآ  کی  میتفای . مسجم  تشهب  نوچ 
هیـسدق حـیاور  هینالع  هک  ترـضح  نآ  تاضافا  تاکرب و  زا  هعیـش و  دـنمتریغ  راجت  تّمه  زا  نییآ ، یتدایز  نییزت و  ترثک  زا  هک  رهطم 

ات رهطم ، قاورهب  فّرـشت  درجم  هب  رایتخا  نودب  دیدرگ . اهام  هب  هدـیدج  تایح  هضافا  دـشیم ، مامـشتسا  وا  رد  یـضترم  ترـضح  همیرک 
سدقم قاور  راوید  رد و  زا  نویش  يادص  عورش و  هضور  قیرط  هب  ترضح  نآ  زادگناج  بئاصم  زا  يرطـش  داتفا  شرونم  دقرم  هب  مشچ 

هب لّسوتم  دوب ، سویأم  نآ  جالعتـسا  زا  دوب و  اضعا  لفاسا  رد  نمزم  ضرم  کی  هب  التبم  هک  ام  ياقفر  زا  یکی  تعاس  ناـمه  دـش و  دـنلب 
. دومن لصاح  افش  هداهنن  نوریب  شناتسآ  زا  اپ  زونه  دش . ترضح  نآ  لیذ 

تصخر فسأت  لامک  اب  ترایز  تیدوبع و  مسارم  يادا  زا  دعب 
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هلیل هک  ار  بش  نآ  میدوـمن . اهرکـش  ار  بش  نآ  میظع ، زوـف  ناـنچ  لوـصح  رب  میدـمآ و  لزنم  هب  یبورغ  تقو  هدرک ، لـصاح  تعجارم 

. دنتفر هناخ  نیشام  هب  نهآ  طخ  تیلب  لیصحت  يارب  مان ، قیفوت  دیـس  هناخبحاص  اب  یکنیلگ  نسح  دمحم  یجاح  دوب ، هدعقیذ  رهـش  هعباس 
[29] دـندومرف تمحز  لوبق  ار  بش  نامه  بیقن  یجاح  ياقآ  هبترم  ود  تخاسن . مه  يراک  داد و  داب  هب  یجاح  ترـضح  مه  ار  هریل  کی 

. دنتشاد ذوخأم  هریل  راهچ  يرفن  ره  رارق  زا  دوب  هدش  دیدحت  لزنم  لهچ  هرونم  هنیدم  ات  ماش  زا  ًانیمخت  هک  ار  زاجح  نهآ  هار  طخ  تیلب 
مه هطوحم  کی  رد  ام  اب  هک  نانمـس  ياه  یجاح  طسوت  هب  هک  دوب  نیا  دش ، تبهوم  ماش  رد  نایاونیب  ام  هب  هک  یهلا  یهانتمان  فاطلا  زا  و 

نکـسملا و یفجن  لصألا و  یناهفـصا  مان  یـشاب  یجاح  یکی  هک  فاصنا  اب  نیدـتم  ربتعم  رادهلمح  ود  یجراخم  هعطاـقم  هب  دـندوب  لزنم 
مسر و مسا و  ياراد  فیراعم و  زا  ود  ره  دـندوب و  هدـیدع  يازجا  ياراد  کیرـش و  مه  اب  هک  ینیمظاک  رادهلمح  سابع  یجاـح  يرگید 
هک دش  هداد  ناشیا  اب  یعرـش  رارق  هک  انعم  نیا  هب  میدـمآ . رد  دوب ، ناریا  جاح  هعطاقم  ناشلغـش  زارد  ياهلاس  مزالمو و  رکون  صخـشت و 

مزاول مامت  دشاب ، هجح  يذ  مهدزاود  هک  لمع  متخ  زور  ات  همظعم  هکم  هب  ات  هنیدم  زا  هنیدـم و  ات  ماش  زا  ام  هار  تامدـخ  تامحز و  مامت 
یتح نآ  مزاول  اب  هواجک  يراوس و  يارب  رتش  هیهت  مه  دعب  اجنآ و  لزنم  هیارک  هنیدم و  رد  لزنم  لیـصحت  اًلثم  دشاب ؛ هدوب  ناشیا  هدهع  رد 
اهام ناشیا و  اب  ًامامت  هکم  لزنم  هیارک  بارعا و  هوخا  بآ و  ياهکشم  مزیه و  رداچ و  لعـشم و  لامج و  رادلمح و  هواـجک و  شوپور 

زا رتش  ینیشنرس  تباب  زا  يرفن  ره 
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لیـصفت نیا  اب  مییامن . يزاسراک  هریل  هدزای  تدم  نآ  رد  هواجک  يراوس  تهج  زا  میهدـب و  ناشیا  هب  هریل  روبزم 9  زور  ات  هکم  هب  هنیدـم 

هجح ود  هک  هدـنب  نم  و  میداد . تقو  زا  لـبق  ناـشیا  هب  مـه  هریل  ود  يرفن  ره  هتـشاذگ و  ناـشیا  اـم و  نـیب  هماـنرارق  دـش و  هغیـص  يارجا 
حیحـص بیان  رفن  ود  متـشاد ، همذ  رد  يدـنواکدوخ  یلع  موصعم  موحرم  نارـسپ  یلق ، یلع  ییالبرکو  سابع  ییالبرک  تباین  هب  هکیتاقیم 

. میدش تحار  نئمطم و  یعون  هک  هعطاقم  رما  مامتا  زا  دعب  سپ  مداد . هریل  ود  مه  يرفن  ره  هب  هدناوخ ، هغیص  هتفرگ و  اجنامه  رد  نیدتم 

[ زاجح هب  ماش  زا  تکرح  ]

نیمزالم طسوت  هب  سپ  دـش . رـضاح  ِرد  مد  رد  ام  لاقثا  ام و  لـمح  يارب  [ 30] نوتیاف هداّرع  ود  هدـعق ، يذ  متفه  زور  رجف ، عولط  زا  لـبق 
باتفآ عولط  لّوا  رد  ياچ  برش  حبص و  هضیرف  يادا  زا  دعب  میدش . رـضاح  نیـشام  طخ  هب  متـشه  حبـص  عولط  زا  لبق  نیَموقرم  نیعطاقم 

. دشن نکمم  مییامن  نیـشام  نآرد  لزنم  لیـصحت  میتساوخ  هچره  جاح ، عامتجا  ماحدزا و  تباب  زا  تشاذـگ ، ار  تکرح  يانب  نیـشام  هک 
ام يارب  دوب  هلیـسو  ره  هب  نیعطاقم  نیمزالم  دـنک . تکرح  تساوخ  یناث  نیـشام  رگید  تعاس  ود  هلـصاف  هب  لّوا  نیـشام  تکرح  زا  دـعب 

. میتفرگ مارآ  رارق و  مه  نامدوخ  دعب  دنداد . لمح  نیشام  هب  مه  ار  ام  تالومحم  دندومن و  هتسیاش  هتسبرد  قاتا  لیصحت 
کی بیقن و  یجاح  رفن  راهچ  هدـنب و  نیا  یعونـصم  نادـند  رفن  هس  هک  دوب  نیا  میدومن  هیهت  نامدوخ  يارب  بارخ  ماش  زا  هک  يراـگدای 

ناهد
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ود هک  يدیجم  عبر  ینادند  ره  رارق  زا  دوب  شیورد  دـلو  هب  دوهـشم  هک  ماش  فورعم  زاس  نادـند  زا  ظعاو  نیـسح  دـمحم  یجاح  موحرم 

تیاهن رد  هک  زاس  نادـند  ناوج  نآ  زا  یحرـش  تسا . رـضاح  مه  زونه  هک  میدز  ماجل  ار  دوخ  میدرک و  يرادـیرخ  دـشاب  نامدوخ  لایر 
هّللجم نیتاوخ  زا  هک  نانچ  شلامج  ناقـشاع  هک  شلاثملا  میدع  راسخر  زا  طخ  هزبس  راثآ  هزات  بهذم ، ینـس  قالخا و  نساحم  تیبرت و 

، اهرازه دص ، هن  کی ، هن  شلاصو ، كرادا  يارب  هفلتخم  ياههناهب  هب  اورپ  هدرپ و  یب  جوف  جوف  دش  ام  ِدوهشم  هزور  ود  یکی  نآ  رد  ماش 
. تسین نیا  زا  هدایز  طسب  ریرحت و  لمجم  هک  مراد 

هفورعم هداج  زا  دش . تکرح  نهآ  نیـشام  طسوت  هب  زاجح  تمـس  هب  ماش  زا  هک  دوب  هدمآ  الاب  متفه  زور  باتفآ  زا  تعاس  ود  لاحره  رد 
تاکَروش و و  ریوک ] ] ریبک زج  دـشن  هدـید  هرومعم  راثآرگید  ماـشزا ، هلحرم  کـی  نتـشذگ  زا  دـعب  میدرک ، تکرح  هک  یلوی » رومیت   » هب

ظفح تهج  هب  رکسع  اب  ربتعم  نوسناتسا  ياهلزنم  خسرف  راهچره  سأررد  هکهار  طخ  نامه  رگم  كانلوه ، ياههیداب ] ] يداوب ناتسغاد و 
یلزنم هدزناش  رد  هک  ناعم  رهش  نوسناتسا  هب  میدیسر  هدعق  يذ  متشه  هبنش ، جنپ  حبص  هک  نآ  ات  [ 31 .] دشیم هدید  تلود  بناج  زا  هداج 
هدامآ رـضاح و  ینازرا  يروفُو و  لامک  رد  ار  یبورـشمو  یلوکأم  مزاول  زا  مسق  همه  هناخنامهم  نآ  رد  دوب . عقاو  هار  طـخ  راـنک  رد  ماـش 

. میدمآرد يزیچیب  ِتلاسک  زا  يردق  میدید .
زامن تقو  هک  نآ  ات  دشن  هدید  يزیچ  بارسو  ریوک ] ] ریبک عرزی و  مل  رفق  نابایب  زا  ریغ  هداج  فرط  ود  زا  زاب  لزنم  نآ  زا  تکرح  زا  دعب 
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تعاس مین  برق  جاح ، ِیّشعت  يارب  زا  نیشام  اجنآ  رد  تسا . عقاو  هنیدم  یلزنم  هدفه  رد  هک  كوبت  تاذاحم  نوسناتـسا ، هب  میدیـسر  ماش 

يدب رایسب  بآ  یلو  هدش ، ربون  اجنآ  رد  هک  هدیچ  لخن  زا  هزات  بطر  ًاصوصخ  دوب ؛ رـضاح  تاموزلم  مسق  همه  زین  اجنآ  رد  درک . فقوت 
. دوب یکشخو  یمرگ  تیاهن  رد  مه  اوه  دوبن و  برش  لباق  ًادبا  هک  تشاد 

هناخنامهم نآ  هک  يدوجو  اـب  تسا . هدوب  عقاو  یبرغ  تمـس  هب  یتسپ  ناـکم  هداـج  یلیم  کـی  رد  اـیوگ  دـشیمن . سوسحم  كوبت  رهش 
فاطلا زا  دنتـشادیم ، هگن  اجنآ  رد  زور  هنابـش  جنپ  لقاال  روبع  تقو  رد  ار  جاح  ًامـسر  هلاس  همه  هدوب و  جاح  هنیطنرق  ياج  ًانوناق  كوبت 

ثانا و زا  نیـشام  طخ  فرط  ود  رد  يودب  بارعا  یلو  داتفا ؛ هار  هب  نیـشام  هک  دندرکن  لطعم  تعاس  مین  زا  شیب  اجنآ  رد  ار  ام  ییادـخ 
ار ام  هک  دندروآیم  نیشام  هب  هلمح  يروطهب  يّدکت  ناونع  هب  ریزنخلا  بلکلا و  یتح  هفلتخم  لاکـشا  هب  راوخمدآ  تاروناج  دننام  روکذ 
ات دندروخیم  ار  نیـشام  دشیمن  نیـشام  نیبظاوم  رکاسع  يریگولج  رگا ] ] هقیقحلا یف  ینعی  دـنعلبب ؛ ار  ام  نیـشام و  دـیاب  هکنآ  نامگ  هب 
هک یگراچیب  تباب  زا  هطقن  نآ  رد  هک  (ع ) حلاص ترضح  نئادم  تاذاحم  نوسنوتسا ، هب  میدیـسر  مهن  هعمج  زور  حبـص  زامن  تقو  هکنآ 

دعب میدومن . تجاح  عفر  راچان  میدومن . يرادـیرخ  اذـکو  اذـک  بارعا  نآ  زا  ار  نّفعتم  مرگ  بآ  میدرک ، ادـیپ  بآ  هب  تجاـح  تباـب  زا 
ياهلت نالیغم و  ياهتخرد  زا  ریغ  ناتـسگنس  نابایب  نآ  مامت  هدهاشم و  فارطا  زا  [ 32] لّوطم رایسب  گرزب  ياههوک  اجنآزا  تکرحزا 

نآ یتح  دناهدش ، بارخ  یهلا  باذع  هب  هک  دوب  دوهشم  سوسحم و  هک  بیهم  كانلوه  ياهاج  هبورخم و  گیر و 
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سأر رد  سپ  دوب . ام  سوسحم  يآرم و  دـش ، بیاغ  اـجنآ  هب  شلیـصف  هراـبود  دروآ ، نوریب  يو  زا  هقاـن  (ع ) حـلاص ترـضح  هک  یهوک 

. دومن فوقوم  نیشام  هنیدم ، یگلحرم  تفه 
، دومن یتصرفیب  فاصنایب  یچنیشام  ناشیا ، تالصلا  نیب  دندش . جراخ  نیشام  زا  هداعلابسح  برغم ، تالص  يادا  يارب  جاحزا  یضعب 
. دنتسکشن ار  زامن  دندومن  یـسدقم  رخ  هنانز  رفن  کی  هنادرم و  رفن  تشه  داتفا . هار  هب  نیـشام  هدیـشک و  ار  نیـشام  تکرح  نالعا  توس 

اجک هب  ناشراک  هک  میدیمهفن  رگید  دندش . یندنام  هطقن  نآ  رد  دشن و  ناشیا  ضرعتم  مه  یچنیـشام  دندنام . زاب  نیـشام  يراوس  زا  اذل 
. دیسر

ًادعتـسم هلحرم  ره  رد  هک  هار ، طخ  بظاوم  ِرکاسع  نآ  نانیمطا  هب  هلمجلا  یف  رگا  هک  نابایخ  فرطود  زا  نابایب ! نآ  تشحو  زا  ناـما  اـما 
هظحالم هقان و  جورخ  لحم  لابج  هایگیب و  هدش ، بّذعم  هتشرب  هتخوس و  يارحصو  هایس  ياههوک  نآ  هدهاشم  تباب  زا  دشابن ، دنرـضاح 

لابو زاب  لاوحا  نیا  همه  اب  دزابیم . هرهز  هقیقد  ناسنا  هار ، طخ  فرط  ود  رد  هدیشاپ  هتخیر و  هنسرگ  راوخ  مدآ  رامشیب  هایس  بارعا  نآ 
لبق زور  هس  ود  هک  ییاجنآ  زا  دیامن . دورو  هنیدـم  هب  ًامتح  نیـشام  مهد  هبنـش  بش  رد  یتسیاب  ًانوناق  هک  تفرگ  ار  جاح  ناماد  يرکـشان 

هب دندوب ، هدز  مه  رب  مه  ار  هار  طخ  هدرک و  تیذا  ار  رکسع  يردق  یلو  [ 33] دندیپاچن زیچ  ره  ار  نیشام  دندوب  هتخیر  یبرح  دزد  بارعا 
هظحالم هب  ًاطایتحا  سپ  دندمآیم . جوف  جوف  دش . رومأم  رّرقم و  هداج  طابـضنا  ناشیا و  عفد  يارب  رکـسع  جوف  دـنچ  دـش ، نالعا  هنیدـم 

هنیدم زا  ًاروف  دننز ، نیشام  لها  هب  همدص  دنریگب و  ار  نیشام  ولج  بش  رد  ادابم  هک  بارعا  یگزره 
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نیـشام ًاروف  یگلحرم  ود  نوسنوتـسا  رد  سپ  دوش . زور  ات  دنکن  تکرح  دوش . فقوت  یگلحرم  ود  رـس  رد  نیـشام  دـیاب  هک  دـمآ  نالعا 

. دنشاب بش  مزاول  رکف  هب  دننک و  تحار  جاح  هک  دش  رما  درک و  فقوت 
هناورپ لثم  هک  دادعتسا  پوت و  اب  دعتسم  رکسع  رازه  ود  یکی - روضح  اب  هک  نآ  زا  هوالع  تشذگ ! هچ  ام  رب  بش  نآ  رد  هک  میوگب  هچ 

مرگ بآ  زا  ياهرطق  لیـصحت  ًادبا  بش  نآ  رد  میدوب . نازرل  دـیب  نوچ  حبـص  ات  بارعا  سرت  زا  اذـه  عم  دنتـشاد ، کیـشک  جاح  فارطا 
. میدومن فرص  یبآ ] یب  دیاش : ] یبآ هب  ًامامت  دشن . نکمم  يدحا  يارب  نیریش  روش و 

[ هرونم هنیدم  ]

رکاسع ًایلاوتم  هنیدـم ، هب  ات  تفاـسم  لزنم  ود  نآ  ماـمترد  درکتکرح . نیـشام  سپ  هدـعق  يذ  مهد  هبنـش ، زور  حبـص  هضیرف  يادا  زا  دـعب 
رّفظم روصنم و  ار  ناشیا  هشیمه  ملاع  دنوادخ  هک  دیما  دندادیم . ماظن  مالـس  جاح  هب  دـندمآیم و  دوب . هار  رد  بارعا  عفد  يارب  هددـعتم 

رهـش داوس  میدیـسر و  هنیدم  یخـسرف  ود  هب  هک  تقو  نآرد  دوب ، یلاخ  اّبحا  ياج  کلاهم  تارطخ و  تامحز و  نیا  همه  اب  یلو  درادـب ،
هضافا عون  کی  دش . نایامن  ملـس - هلآو و  هیلع  هللا  یّلـص  ایبنا - متاخ  [ 34] رّونم يانیم  دبنگ  داوس  الط و  ياههتـسدلگ  قرب  اقرب  هنیدـم و 

دیدرگ و هضافا  ام  هب  ًاتقیقح  هزات  یحور  هک  دش  اهام  هدیشک  نارجه  هدرمژپ و  هتـسخ و  بولق  رد  تّرـسم  حرف و  تیناحور و  تینارون و 
هک نآ  هب  دوب ] ] کیدزن قوش  قوذ و  زا  اجکی  دیدرگ . هقباس  تامحز  تامطل و  همه  نآ  یفالت 
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. دیامن زاورپ  سّدقم  ناتسآ  نآ  تمس  هب  اهام  حاورا 

تاداس هلحم  دراو  یـشاب  یجاح  ياهمدآ  تلالد  هب  میتفرگ و  رارق  هنابرع  رد  تـالومحم  اـب  میدـش ، جراـخ  نیـشام  زا  لـمأت  نودـب  سپ 
دوخ تادابع  مامتا  يارب  هرـشع  هماقا  دـصق  ًاروف  میدومن و  نکـسم  یمـشاه  ماـن  اـضر  دیـس  یجاـح  لزنم  رد  میدـش . مشاـه  ینب  هلواـخن 

زا اپ  اپ و  زا  رـس  تقو  نآ  میتخادرپ . یبحتـسم  لسغ  هب  ًاروف  قشع  لامک  زا  هک  میدومن  وحن  هچ  هب  ار  راهان  فرـص  هک  میتسنادن  میدومن .
لوزن باب  نآ  زا  نابـساپ ، کیالم  ناتـسآ  هب  لوصو  زا  دعب  میدـش . هناور  (ص ) يوبن سّدـقم  ناشن  شرع  ناتـسآ  تمـس  هب  هتـسنادن  رس 

هیعدا و نذا و  لیصحت  زا  دعب  ینس  مداخ  مان  نیما  خیش  تلالد  هب  یعیـسو  يازف ] لصا : رد  ] ياضف اب  تهزن و  اب  میرح  ياراد  هک  یلیئربج 
نامه زا  مرتحم ، باب  سّدـقم و  ناتـسآ  هب  تروص  ههبج و  ندوس  زا  سپ  لوخد و  نذا  رد  هروثأم  همزال  هیعدا  تیدوبع و  بادآ  لـیمکت 

هک میدش  مما  دیس  دجسم  مرتحم و  مرح  دراو  زین  ام  دشیم  دراو  یکچوک  بدا و  لامک  رد  یهلا  ماغیپ  اب  نیمألا  حور  ترـضح  هک  یباب 
نآ نایب  نیا  زا  هدایز  هتـسکش  هماخ  نکلا و  ناسل  نیا  اب  هک  میدش  یهلا  میعنلا  تانج  دراو  نایـصع  اپاترـس  تیثیح  نیا  اب  هنیعب  عقاولا  یف 
نآ هب  ات  ار  اـم  هک  قیرط  داز  تیلح  تداعـس و  ناـنچ  لوصح  زا  سپ  ینادـن . يروخن  اـت  ینارطنط  ياولح  [ 35 .] تسین نکمم  میظع  زوـف 

تعیدو هب  دوب  ام  نومک  رد  ضیف  نانچ  لیـصحت  دادعتـسا  نینچ  هک  ردپ  هفطن  یگزیکاپ  ردام و  ریـش  هیریخ  ریثأت  دـیناسر و  نیرب  تشهب 
یفاص بلق  اب  سپ  میداتسرف . اهدورد  (ص ) توبن سّدقم  رضحم  رد  ناشیا  ناور  رب  میدرازگ و  اهرکـش  دومن . زورب  عقوم  نیا  رد  درپس و 

زا یلاخ  هک 
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تایکاز و تاّیحت  يادا  میتخادرپ و  ربنملا  ربقلا و  نیب  تمایق  نوتاخ  تمـصع  لکیه  متاخ و  ترـضح  ترایز  فیاظو  هب  دوب  رایغا  مومع 

 » دناهدومرف هک  سدقم  ماقم  نآ  رد  نیبج  ریفعت  رّکشت و  تادجس  لفاون و  ضیارف و  تاولص 
ِهَّنَْجلا ِضاَیِر  ْنِم  ٌهَضْوَر  يِرَْبنِم  َو  يِْربَق  َْنَیب 

میدوب قفوم  ناتـسآ  نآ  لیبقت  هب  هبترم  هس  لقاال  هک  يزور  هنابـش  ره  رد  ناکمالا  یّتح  هدنب  نم  ًاصوصخم  میدومن . رودقملا  ردـق  یلع  « 
رد هعقاو  هبوت و  نوتـس  هب  تسا  فورعم  تسا و  هناّنح  نوتـس  بانم  بیان  هک  هبابل  یبا  كرابم  نوتـس  يولهپ  زا  ار  لـفاون  ضیارف و  يادا 

یمشچ تفارش  تداعس و  یهز  متشذگیمن . تسا  ملس - هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  متاخ - ترـضح  مدآ ، ینب  رورـس  سّدقم  سأر  تاذاحم 
نآ تیناحور  هک  دـشاب  هدومن  ار  نآ  يراـک  سنرقم  سدـقم و  دجـسم  نآ  هیتشهب  عاـضوا  رهطم و  قاور  نآ  نییزت  نییآ و  ياـشامت  هک 

دص و کی  لماش  هناگراهچ ، بناوج  هعبرا و  دودح  زا  ریغب  يو  حطس  لصا  هک  ایند  دجسم  نیتسخن  نآ  يانب  اج و  تعـسو  سدق و  ماقم 
الاب نیمز  زا  عرذ  کی  برق  الط و  هب  زّرطم  نیتاسا  نآ  بلغا  هک  ماـمت  عرذ  شـش  عاـفترا  هب  هچراـپکی  گنـس  نوتـس  [ 196] شش دون و 

نآ نییزت  يارب  مور  هسکارچ  نیطالـس  ناـموت  رورک  نیدـنچ  هثـالث ، حیارـض  زا  ریغ  هب  هدـش و  هتخیر  لـصا  جـنرب  شفرط  راـهچ  هدـمآ ،
. تسا رارقرب  یقاب و  مایا  هحفص  رد  ناشیا  زا  ریخ  مان  مایقلا  موی  ات  هتسویپ  هب  ام  هک  دناهدرب  راک  هب  سدقم  يازف ] لصا : رد  ] ياضف

نآ زا  رتناریح  میدوب ؛ ناریح  هلاو و  ماقم ، تشهب  نآ  ياشامت  هراظن و  زا  یبوخ  هب  تعاس  کی  [ 36] برق نامدورو  فّرشت  تیادب  رد 
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تمظع نآ  هب  ار  قارع  همئا  زا  کی  چیه  ياههّبق  هک  تعـسو  تمظع و  نآ  اب  هک  میدومن  ار  رّهطم  دبنگ  ياشامت  هک  میدـش  یتقو  تعاس 

مشچ يو  يارضخ  هعیلط  هک  سب  دنادیم و  ادخ  نآ  جرخ  تمیق و  رادقم  هک  هدش  هتخیر  لصا  يانیم  هب  هرّونم  هّبق  مامت  اذه  عم  میدیدن ،
. دهد یم  قنور  ار  بلق  نشور و  ار 

دـمآ و لمع  هب  دوب  ارقف  ام  دوصقم  ياهتنم  هک  سّدـقم  ناکم  نآ  رد  ار  تیدوبع  ترایز و  ياّمـسم  هک  ردـقنامه  دورو  زور  نآ  رد  سپ 
برق ماـقم  نآ  اـت  (ص ) يوبن دجـسم  زا  هک  مالـسلا - مهیلع  عیقب - هعبرا  همئا  هرهاـط  هبتع  لـیبقت  يارب  اـجنآ  زا  هدوـمن ، لـصاح  تصخر 

نآ هزور  همه  ترایز  هزاجا  تیلب  میداد . يدـیجم  کی  يرفن  ره  یتعدـب ، نوناق  مکح  هب  ًاودـب  میتفاتـش . تسا ، هدوبن  شیب  مدـق  دـصیس 
هرّونم و هعقب  نآ  هب  فّرـشت  زا  دـعب  متفرگ . هعقب  نآ  فاـصنا  شوخ  تدـیقع  شوخ  نیمزـالم  زا  میدومن . تفاـیرد  ار  هیهلا  هعبرا  جـجح 
ار زور  نآ  میدومن و  یلاـخ  هرّونم  هعقب  نآ  رد  يراز  هیرگ و  تراـیز و  رد  یلد  هلمجلایف  سپ  تیاـهن ، یب  تیـشخ  ّتقر و  نداد  تسد 

. میدومن تحار  میدرک و  لزنم  هب  تعجارم 
هب دعب  هدومن  هضیرف  يادا  میتفاتش و  سدقم  دجسم  هب  لّوا  حبـص ، هضیرف  يارب  دوب  لد  رد  هک  یقوذ  زا  یناث  رجف  عولط  زا  لبق  رگید  زور 

هینامثع حیحـص  هطورـشم  دـعاوق  طـسب  هک  نآ  هیهلا  ياـمظع  تاـمَعَن  زا  میدوس  رّونم  عّرـضت  ههبج  میدـیدرگ و  قفوم  یلیـصفت  تراـیز 
هب هداعلا  قوف  ياهتیذا  هیقت و  زا  لبق  لاس  دنچ  ات  توبن  ترـضح  تلحر  ودب  زا  هک  ار  هصاخ  هماع و  نیب  يرهاظ  تادناعم  تاضراعم و 

عفترم ار  هعیش  جاح 
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ًادـبا (ع ) يرفعج فینح  بهذـم  قیرط  هب  ترایز  زاـمن و  رد  تعاـس  همه  ار  اـهام  دازآ و  تقو  همه  رد  سک  همه  هک  يروطهب  تخاـس ؛

تعامج ماما  راهچ  هک  یتلاحرد  هماع  نیمومأم  ترثک  هطساو  هب  ضیارف  تعامج  فوفـص  داقعنا  نیحرد  هکنآ  ّالا  دوبن  یعنام  ضراعم و 
هچره فیرـش ؛ عیـضو و  روکذ و  ثانا و  زا  [ 37] ار هصاخ  نیرئاز  مومع  نیح  نآ  رد  دـندرکیم  تماما  درف  ًادرف  هماـع  بهذـم  راـهچ  زا 

. دنتشادن یسک  هب  یضّرعت  ًادبا  رهاظ  هب  رگید  تعامج ، داقعنا  ماگنه  زا  ریغ  یلو  دندرکیم  جارخا  دجـسم  زا  ًافنُع  دعب  ًاقافرا ، لّوا  دندوب 
نآ رد  هضیرف  يادا  هب  میدومنیم و  مرتحم  مرح  دراو  ار  دوخ  لیحلا  فیاطل  هب  حبص  هضیرف  تقو  لّوا  رد  هزور  همه  رد  اهام  هک  دوب  نیا 
هب میتشادیم و  یفتخم  دجـسم  يایاوز  رد  ار  دوخ  دوب  ناـشتعامج  ماـگنه  هک  جارخا  سرت  زا  هضیرف  يادا  زا  دـعب  قفوم ، سدـقم  ناـکم 
مین ًالّوا  رطاخ  غارف  هب  تقو  نآ  هیموی  ياضق  زامن  تعکر  دص  کی  يادا  زا  دعب  میدش . یم  لوغـشم  دوخ  نیدلاو و  زا  یتباین  ياضق  يادا 

لامکرد دعبو  میدومنیم  توبن  ترـضح  سّدقم  حور  راثیا  ار  شباوثو  مدرکیم  تئارق  رّهطم  سأر  تاذاحم  رد  ار  دیجم  هللا  مالک  زا  وزج 
هب هدنب  نم  ًابلاغ  میدشیم و  لوغـشم  تمایق  نوتاخ  ترـضح  ترایز  زا  دعب  تبترم ، یمتخ  ترـضح  ترایز  هلّـصفم  فیاظو  هب  شیاسآ 

فرـشت هب  تلاسر ، ترـضح  تمدخ  زا  دعب  مدروآیم . اج  هب  هصاخ  ترایز  اههدننک  شرافـس  ابرقا و  ءاّبحا و  مومع  زا  هصوصخم  تباین 
. میتخادرپیم عیقب  هعبرا  همئا  ترایز 

دعب میدروآیم . اج  هب  ترایز  زامنو  میدناوخیم  هعومجم  ترایز  کی  ًالّوا  دورو ، ياعد  ناشن و  شرع  ناتسآ  نآ  هب  دورو  زا  دعب 
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. دشیم ادا  ترایز  زامن  اب  اسک  باحصا  عبار  یبتجم ، ماما  ترضح  ترایز  ًالّوا  همئا  زا  درف  درف  يارب  هناگادج  هصوصخم  هلقتـسم  ترایز 

نآ زا  دعب  نآ ، زامن  اب  نییبنلا  مولع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  ترایز  دعب  نآ ، زامن  اب  نیدـجاسلا  دیـس  ترـضح  ابع  لآ  لّوا  ترایز  دـعب 
کی ره  هک  نت ، راهچ  یمامت  هک  مالسلا - مهیلع  قداصلا - نب  دمحم  نبرفعج  قطان  قحب  ترضح  سداس  ماما  هروثأم  هصوصخم  ترایز 

تعنص و جرخ  ناموت  رازه  هاجنپ  ًانیمخت  هک  هرقن  ياههلیلم  هب  نیزم  يدالوف  ینارون  حیرـض  کی  نایم  رد  مه  فدارم  دناملاع  مامت  ِناج 
نآ زا  هرهاب  راونا  هدیباوخ و  مه  يولهپ  يرگید  زا  عرذ  مین  هلـصاف  هب  کی  ره  هدش ، نآ  یناریا  هنطلـسلا  نیما  یجاح  بانج  زا  يو  بصن 

ترایز کی  دعب  [ 38 .] دندناسریم ضیف  هتفرگ و  ارف  ار  سّدـقم  ناکم  نآ  ضرا  موخت  ات  مظعا  شرع  زا  دـعاصتم  ًانلع  هرهاط  هعبرا  روبق 
نوتاخهب تبسن  تسا ، هقیدص  حیرضهب  فورعم  تسا و  هرّونم  هعقب  نآ  یقرش  فرط  راوید  هب  لصو  هک  سدقم  حیرض  لباقم  صوصخم 

ربق هب  ًاطلغ  تسا و  دـسا  تنب  همطاف  ربق  اجنآ  هک  تسا  نیا  داقتعا  ار  یـسلجم  موحرم  دـنچره  دـشیم . هدروآ  اجهب  ترایز  زامن  اب  تماـیق 
رد همولظم  هموصعم  نآ  ترایز  ملع ، هب  مخآتم  ّنظ  بجوم  هب  (ص ) لوسر دجسم  زا  دعب  هکدوب  نیا  تسا . هتفای  راهتشا  (س ) ارهز همطاف 
هب دشیم  مامـشتسا  ًانلع  اجنآ  زا  هردخم  نآ  يوب  تسه و  عقاو  هلـصاف  مدق  یـس  برق  هعبرا  همئا  هرّهطم  هعقب  رهَظ  رد  هک  شنازحألا  تیب 

يور شیپ  رد  هلصاف  مدق  لهچ  شاهکرابم  هعقب  هک  (ص ) ربمغیپ رـسپ  میهاربا  هب  مه  هصوصخم  ترایز  کی  نآ  زا  دعب  میدروآیم و  اج 
نآ هعقب  هکلیقع  ترضح  ترایز  اب  تسا  همئا  هعقب 
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هلمجلایف هک  ماما  راهچ  كرابم  قاور  نییزت  نایناب  هراب  رد  یـصوصخم  ياعد  مه  دعبو  دمآیم  لمع  تسا  میهاربا  هعقب  بنجرد  بانج 

دوخ هناخ  رد  هقیقحلا  یف  هک  موصعم  نت  راهچ  نآ  تبیـصم  نیا  هک  سوسفا  یلو  دـشیم  هدروآ  اـج  هب  دـندروآرد ، یبیرغ  زا  ار  ناـشیا 
هب نآ  نییزت  عیسوت و  هب  یسک  دنراذگیمن  هک  دننزیم  راک  هب  ناشرّونم  دقرم  هب  تبسن  تناها  ّتلذ و  لاذتبا و  هجرد  نآ  هبو  دنراد  رارق 

باتفآ بورغ  لّوا  مه  دعب  دنریگیم و  فنع  هب  يدیجم  کی  رفن  ره  زا  ًالّوا  هک  ناشراّوز  هب  هبـسنلاب  اذک  دنزادرپب و  همئا  ریاس  عاقب  دننام 
راوبیرغ رازم ، نآ  نینوفدـم  ریاـس  روـبق  دـننام  يرادازع ، هـن  یغارچ ، هـن  یعمـش ، هـن  دـندنبیم ؛ ماوـع  صاوـخ و  يور  هـب  ار  قاور  ِرد 

. دناهدیباوخ
عولط لّوا  زا  رّرقملا  بسح  هزور  همه  میدوب  قفوم  زور  هدراهچ  هک  سّدقم  رهـش  سدـقا و  ضرا  نآ  رد  ام  فوقو  تدـم  نآ  رد  هلمجلاب 
یکی مه  يزور  ره  متـسنادیم ، میظع  زوـف  تمینغ و  رّوـنم  دجـسم  نآ  رد  ار  هیموـی  ضیارف  يادا  هک  نآزا  هوـالع  برغم ، اـت  یناـث  رجف 

نوتاـخ و  (ص ) تلاـسر ترـضح  تراـیز  هب  مه  هعفد  راـهچ  هس - میدرازگیم و  سّدـقم  ناـکم  نآ  رد  [ 39] اضق زاـمن  تعکر  تسیود 
نابزیم مامتها  هبیط و  ضرا  نآ  ياوه  بآ و  لادـتعا  هطـساو  هب  مه  شیعت  تباب  زا  میدـشیم و  قفوم  لیـصفتلا  یلع  هعبرا  همئا  تماـیق و 

میدرکیمن و یترودک  تلاسک و  مامشتسا  ًادبا  تشذگیم و  شوخ  ام  رب  رایـسب  تافاظن  هب  مادقاو  تاموزلم  ماجنا  ییاریذپ و  رد  ام  ..... 
. میتخادرپیم شلها  هنیدم و  رهش  ياشامت  تحایس و  هب  لاب  تغارف  اب  مه  تعاس  ود  یکی 

یبرض تحاسم  بسح  رب  هعبرا  تاهج  زا  هک  يرصتخم  نآ  هب  رهش 
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لامکرد مه  نآ  تمعن ، عون  همه  ياراد  تیناحور و  فیظن و  فیرظ و  ردـقچ  دـمآیم ، رظن  هب  رهـش  يدابآ  لـصا  یعرـش  خـسرف  کـی 

هزور دـنچ  نآ  رد  دوهـشم ، شاهطقن  ره  رد  تاکرب  لوزن  تینارون و  راثآ  هینالع  موصعم ، نت  شـش  تارهاـط  ساـفنا  تاـکرب  زا  ینازرا ،
یمـسق هب  جاح  نز  درم و  زا  ولمم  رهـش  نزرب  موب و  مامت  دندومن . عامتجا  يو  رد  هصاخو  هماع  زا  جاح  رفن  رازه  هاجنپ  دص و  کی  برق 

هدـید نآ  تامعن  ّتلق  ترثک و  رد  یتوافت  ًادـبا  اذـه  عم  دوب . تبوعـص  لامک  رد  سان  محازت  زا  اهرازاب  ککـس و  زا  روبع  اـهرخاوا  هک 
. دشن

هک سب  زا  میدوبیم . هلواخن  تاداس  هلحم  رد  نامه  رد  هادف - انحاورا  ءادهشلا - دیس  ترـضح  هضور  سلجم  داقعنا  هب  قفوم  زین  ار  اهبش 
يذ مهدزناپ  هبنـش ، جـنپ  زور  رد  هک  نآ  ات  میدوبن  ایند  تاقلعتم  زا  یقلعتم  چـیه  دای  هب  ًادـبا  هزور  دـنچ  نآ  رد  میتشاد ، ار  ترایز  قایتشا 

؛ دندش هنیدم  دراو  ناور  تخت  هداّرع  ود  برع و  راوس  رازه  اب  هنیدم  جاح  يوبن و  لمح  نداد  تکرح  يارب  زا  هکم  فیرش  نارسپ  هدعق ،
. دیدرگ هنیدم  دراو  ماش  زا  (ص ) يوبن سّدقم  لمحم  مهدفه ، هبنش  زور  رد  دادعتسا  تنیز و  هوکش و  لامک  اب  مه  نآ 

لامک اب  مه  نآ  دش . دراو  رصم  زا  مامت  یگتسارآ  اب  هشیاع  لمحم  شرگید  زور  دنداد . اج  شمرح  رد  مامت  لالجا  ماع و  لابقتسا  زا  دعب 
هب هبیط  هنیدم  رد  فرش  اب  فیرش  نارـسپ  دورو  نیلمَح و  دورو  ماگنه  هقیقحلا  یف  [ 40] هک درک  نکسم  مرح  رد  لالج  هوکش و  تنیز و 

. دوب ییاشامت  ماع  ياغوغ  ناشیا و  هب  تبسن  قیالخ  تامارتحا  تالیجبت و  همه  نآ  هطساو 
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لجن میهاربا  یجاح  تاـقالم  هب  هچوک  ناـیم  رد  بیغلاـب  ًاـمجر  یـسویأم  لاـمک  اـب  هک  دوب  رهطا  كاـخ  نآ  رد  اـم  فوقو  زا  مشـش  زور 
تلالد لزنم  هب  ار  ام  سپ  متـشاد . ار  ناشیا  ینارگن  راظتنا و  اههار  مامت  رد  هک  میدـش  لیان  یجندـیه .....  هعیرـشلا  نیما  یجاح  دـنمجرا 

اب راوج ، برق  هطساو  هب  تعاس  همه  و  میدیدرگ . تقوشوخ  یلیخ  میدش و  زئاف  هعیرشلا  نیما  دمحم  خیش  یجاح  موحرم  ترایز  هب  درک .
نیما یجاح  بانج  هک  دوب  نیا  دهد ، زورب  ار  شراثآ  اهدـعب  ات  دـیامن  هیهت  ار  دوخ  راک  بابـسا  اضق  دـیاب  هک  ییاجنآ  زا  یلو  میدوب . مه 
نودب دندوب  لزنممه  قیفر و  هک  مان  يداه  یجاح  ینیوزق و  نیسح  دیس  یجاح  بانج  مناخ و  هبابر  یجاح  شاهریشمه  رسپ و  اب  هعیرشلا 
ناشیا هب  برع  نآ  دنوشیم و  عقاو  تسا  هدوب  مسریب  مان  یب  برع  یکی  هک  یکم  مان  نیـسح  یجاح  هعطاقم  لمح  رد  اقفر  دـیدحالص 

هیهت جراخم  فرـص  مه  فازگ  یغلابم  دهدیم . لیوحت  شیپ  هعطاقملا  لام  مه  هریل  هد  برق  نئمطم  هراچیب  دهدیم . اهدـیون  اههدـعو و 
تمـس هنیدـم  زا  تکرح  زور  رد  هک  نآ  ات  دـنیبیم  یلماک  رایـسب  هیهت  دـیامنیم . نیمرحلا  نیب  هار  لزنم  هدزاود  یلوکأم  مزاول  هواجک و 

نیعطاقم جاح  ظفح  تباب  زا  هوخا  ناونع  هب  دشاب ، زواجتم  ناموت  رازه  کی  هک  هریل  تسیود  برق  یشاب  یجاح  بانج  ام  رادهلمح  هکم ،
. میرذگب تمالس  هب  ناشیا  ظفحلا  تحت  اه  ام  ات  دیامنیم  میدقت  دندوب  جاح  ریما  هک  فیرش  نارسپ  هب  دوخ 

یماش لمحم  ود  اب  هدوب ، ناشیا  اب  جاح  هلفاق  تموکح  تراما و  هک  فیرش  نارسپ  هدعق ، يذ  مود  تسیب و  هبنـش ، جنپ  زور  رد  سپ  [ 41]
هناخروقو هناخپوت  پوت و  اب  یتلود  حّلسم  رکسع  رازه  هس  اب  يرصم 
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تکرح زین  ار  ام  دندومرف و  تکرح  دشاب  بآیب  ِتشحو  رپ  ِكانرطخ  تخـس  رایـسب  هار  هک  یقرـش  هار  زا  جاح  رازه  دص  برق  اب  هلماک 

لمع متخ  زور  هجح  يذ  مهدزاود  زور  ات  هریل  هدزای  يرفن  ره  رارق  زا  هواجک  هب  ظعاو  نیـسح  دـمحمالم  یجاح  موحرم  اـب  هدـنب  دـنداد .
ینیـشنرس دـندوب  رفن  شـش  هک  ام  رگید  ياقفر  دوب . ام  هواجک  بظاوم  دـشاب  ماکح  زا  ترابع  هک  صوصخم  مدآ  رفن  کی  میتفرگ . رارق 

. دندش راوسرتش  هب  هریل  يرفن 9  ره  رارق  زا  دندرک . رایتخا  رتش 
ودرا ادهـشلا  دیـس  هزمح  ترـضح  هکرابم  هعقب  رانک  دُحا  رد  هنیدـم  هار  یخـسرف  کی  رد  دـشاب  موس  تسیب و  هعمج  هلیل  هک  ار  بش  نآ 

رد خسرف  کی  دـنام . ناریح  دـشیمن ، روصت  لالج  هوکـش و  نآ  هب  ودرا  ار  یناطلـس  چـیه  هک  نآ  مظن  عضو  ودرا و  نآ  هوکـش  زا  داتفا .
کی میدید  میدش  دراو  هک  یتقو  دوبن . نکمم  اهراب  روبع  ار  هدنرپ  هک  مظنم  ودرا  يوحن  هب  هدیبوک  هدرپارـس  مایخ و  رداچ و  خسرف  کی 

هب هدـیبوک ، لعـشم  ایهم ، مزیه  رـضاح ، بآ  گرزب  کیخ  شـش  هدز  وا  هب  لصو  مه  تولخ  رداچ  هدـیبوک و  ام  يارب  هناخهدزاود  رداچ 
. میدرازگ اهرکش  مهارف . شیاسآ  بابسا  تهج  همه 

ییابطابط مظاک  دیس  هللا  تیآ  ترضح  دنمجرا  لجن  دمحم  دیـس  جاح  بانج  یهارمه  هب  جاح  رفن  رازه  شـش  برق  رگید  فرط  زا  یلو 
[42] هلمج زا  هک  یبرح  بارعا  ياسؤر  دنیامنیم . تکرح  یناطلـس  فورعم  هار  زا  لماک  دادمتـسا  نودب  هعمج 23  زور  حبـص  رد  يدزی 

دجن نابایب  ماش و  هنیدـم و  هکم و  نیب  نابایب  ردـضرألا  تارـشح  لـثم  بارعا  نآ  زا  رورک  هدراـهچ  برقو  دوب  نولعم  میلـسلا  نبا  ناـشیا 
هتخیر و
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تـساوخرد ناشدوخ  هداعلا  بسح  هریل . راهچ  يرفن  ره  زا  دـندومن . هوخا  هبلاطم  جاح  تعامج  زا  دنتـسه  تلود  یغای  هشیمه  هدیـشاپ و 

نداد هب  نیکمت  دندش . رورغم  اقآ  رـسپ  مادقا  مدع  هطـساو  هبرگید  یعمج  دندرک . میلـست  هقیاضم  نودب  جاح  تعامجزا  یفـصن  دندرک .
هب ات  دندوب  شناهارمه  اب  هعیرشلا  نیما  دمحم  خیش  یجاح  موحرم  ناشیا  هلمج  زا  هک  دندرمـش  دوخ  تمینغ  هوخا  ندادن  دندرکن و  هوخا 

اـهماکح و مـه  ار  یگزره  يردـق  ینعی  دـنهدیمن ؛ زاـب  دــنکیم . اـفتکا  مـه  هریل  داتــشه  هـب  رفن  رازهود  زا  برع  ياـسؤر  هـک  يدــح 
رد مارحا  نتـسب  زا  دعب  امـش  هک  دنراپـسیم  اههدنهد  هوخا  ماکح  هب  برع  ياسؤر  تکرح ، ماگنه  رد  اذـل  دـندومن . ناشیا  ياهرادهلمح 

دوصقم هب  ام  ات  دنتفیب  ولج  اه  هدادن  هوخا  ات  دینامب  بقع  يردق  دوخ  جاح  اب  تسا  هار  نآ  تاقیمو  هنیدم  یخسرف  کی  هک  هرجش  دجسم 
هچ اههداد ، هوخا  مارحا ، داقعنا  هرجـش و  دجـسم  هب  لوصو  زا  دـعب  هک  دـش  نیا  دـندادن . عالطا  اهنآ  هب  مه  اهماکح  نیا  میوش . لیان  دوخ 

. دنناریم ولج  یعمج  رطاخ  لامک  اب  دندوب  هدادن  هوخا  هک  جاح  نآ  دننکیم ، جک  یعرف  هار  زا  هچ  دننامیم و  بقع 
گنفت کیلش  دنزیریم . ناشرـس  هب  یبرح  بارعا  دنـسریم ، زاغوب ) ) یظاغب هب  دنرذگیم و  هرجـش  دجـسم  زا  نادیم  کی  برق  هکنیمه 

؛ دنوشیم هدـیپاچ  مدـق  ات  قرف  زا  مه  رفن  رازه  ود  ددرگیم . كاله  رتش  دـصناپ  دـنوشیم . فلت  جاح  زا  رفن  دـصراهچ  برق  دـننکیم .
هچ دندوب ؛ هداد  هوخا  هک  ینانآ  دننکیم . تخل  هرسکی  مه  ار  اقآ  رسپ  یتح  دنامیمن . ناشیا  يارب  يزیچ  مارحا  سابل  زج  هب  هک  يروطهب 

ار یبش  ره  هکم  ات  هک  یتمالس  هچ  اما  هتشذگ ، تمالس  هب  یناطلس ، هار  زا  هچ  یعرف  هار  زا 

[ هرونم هنیدم  ]www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 65 

http://www.ghaemiyeh.com


60 ص :
هریل کـی  دـننادیم  حاـبم  ار  یجاـح  نوـخ  ندروـخ  هک  فاـصنا  شوـخ  ماـکح  رگید  مزاوـل  بآ و  ترجا  کیـشک و  يارب  يرفن  ره  زا 

(1) دندومن . تعجر  هنیدم  هب  یلاخ  تسد  اب  ًارارطضا  اههدش  امغی  یلو  دندناسر ، هکم  هب  شعقوم  رد  یناج  مین  ات  دنتفرگیم 

زور هتفر  هتفر  هلمجلاب  و  يرقلاما ) يوس  هب  زا  لقن  هب  لاس 1330( رد  هنیدم ، رد  ناوراک  هب  هلمح  هراب  رد  یلع  خیش  همانرفس  شرازگ  - 1
، هدروآ هجومریغ  يرذع  دندش و  رـضاح  دـندوب  هلفاق  نیا  اهرادهلمح و  نیا  موقم  هک  دـهاش  نارـسپ  دـشن . يربخ  تکرح  زا  دـش و  دـنلب 

رذع زاب  دنتـشگرب و  داتـسرف  ناشیا  هارمه  ار  یعمج  دندماین ، رهظ  زا  دـعب  یلا  دـندرگرب ، دـننک و  دوخ  روما  هیفـصت  هک  هنیدـم  هب  دـنتفر 
. داتفا قیوعت  تکرح  مویلا  دش و  بش  مکمک  میتسه ، وا  اب  يوگتفگ  رد  هدرک  دس  ار  هار  یـصخش  هک  دنتـشاد  راهظا  دندروآ و  هجومریغ 
حورجم و یضعب  کلذعم  دندش ، رارشا  اب  هعفادم  هب  لوغشم  هتشذگ  بش  لثم  جالعال  نکیل  دندمآرد ، دایرف  هلولو و  همزمز و  هب  جاجح 
ام رداچ  رد  دوب و  هرکاذم  لوغـشم  دندوب ، هدرک  دس  ار  هار  هک  يرـصم  رـسپ  اب  دهاش  رـسپ  انهم  بش  نیا  رد  دندرب ، ار  ناشلاوما  يرادقم 

تیمها ار  بلطم  ناشیا  زا  یعمج  دش ، حرطم  اهرادهلمح  نیب  رد  بلطم  تفر و  وا  هرخألاب  دیسرن  ییاج  هب  دش  تبحـص  یلیخ  دمآ و  مه 
هلاـسهمه تسین  یبلطم  ریخ  هک  دـنداد  جرخ  هب  نواـهت  یلیخ  یعمج  تسا ؛ لکـشم  جاـح  روبع  دوشن  هلیبق  نیا  رما  هیفـصت  اـت  هک  دـنداد 

هدرک عمج  اهرادهلمح  زا  مه  هریل  یس  غلبم  هدرک  راب  جاح  هلفاق  هبنشهس  حبص  دماین ؛ تسد  هجیتن  دوشیم ، عفر  دیلوت و  تالاکـشا  نیمه 
یلوپ ًایناث  هک  نیا  زا  جاح  الاو  دوب  انهم  دوخ  مادقا  بسحرب  بیترت  نیا  دـنکب و  ار  هلیاغ  عفر  يرـصم و  رـسپ  هب  دـهدب  هک  دـنداد  انهم  هب 

. نیرباع رب  دوشیم  یتعدب  هرقف  نیا  هکنیا  ناونعهب  دندوب  لوپ  نداد  زا  عنام  اقآ  ترضح  دنتشادن ، یفرح  نادنچ  دنهدب 
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هب نیـشام  هار  زا  مه  هقرف  کی  دندشن . یتمـس  هب  تکرح  لباق  ًادبا  دندش و  یندنام  هنیدم  رد  یعمج  کی  دـندش . هقرف  هس  اجنآ  رد  [ 43]

تعامج نآ  دنـشاب . صلختـسم  یبرح  بارعا  زا  ات  دنناسرب  هکم  هب  ار  دوخ  هار  نیا  زا  دنورب ، هدج  هب  یتشک  اب  هک  توریب  هب  اجنآ  زا  ماش 
دندشیم  رفن  رازه  برق  هک 

دـش ردق  نیمه  دندومن . ضارقتـسا  بیقن  یجاح  بانج  زا  هریل  هد  هک  دش  نیا  دنیبن ! يدحا  ایادخ  هک  دش  هدهاشم  هراچیب  رد  یلاح  کی 
یلعا تاهجوت  زا  میدوب ، یـشاب  یجاح  لمح  رد  هک  رفن  تشه  ام  اما  دـنداد ، ماجنا  يروط  شعقوم  رد  فیلکتلا  بسح  ار  جـح  لمع  هک 

ترضح
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ًادبا هک  میدمآ  هکم  هب  یشوخ  کی  هب  یقرـش  هار  زا  مدرک  هراشا  ًاقباس  هک  نانچ  یـشاب  یجاح  بانج  تّمه  و  مالـسلا - هیلع  نامز - ماما 

هدنب و میدیمهفن . هجو  چیه  هب  هکم  ات  ار  هیرهق  تاجراخم  رگید و  تامدـص  یتح  دوب  هار  نآ  هیتاذ  مزاول  زا  هک  یگنـشت  ینماان و  يانعم 
ماکح لاّمَج و  رفن  شـش  دوب . ام  بآ  لمح  صوصخم  رتش  کی  نیـشنرس . رگید  ياقفر  میتشاد . رارق  هواـجک  رد  ظـعاو  یجاـح  موحرم 
هتشذگ بش  زا  شـش  جنپ و  تعاس  رد  مرح  ناشاّرف  ار  بش  نآ  مینک  تکرح  هنیدم  زا  هبنش 24  جنپ  زور  رد  میتساوخ  هک  یتقو  میتشاد .

دنتفرگ و [ 44] مین يدیجم و  کی  يرفن  ره  زا  هدـمآ  جاح  رداچ  نیلاب  هب  هلواخن  تاداس  لزانم  رد  لجا  دـننام  رجنخ  هنایزات و  بوچ و  اب 
فیرش فرـش  اب  رـسپ  تراما  هب  يرـصم  یکی  یماش و  یکی  ربتعم  لمحم  ود  تباحـص  هب  هینامث  جاجح  اب  هک  نیا  زا  سپ  هلمجلاب  دنتفر .

رانکردهکبورغهب دوب  هدنام  تعاسود  میدومن . تکرح  همرکم  هکم  مزع  هب  هبیط  هنیدـم  زا  هدـعق  يذ  هبنـش 22  جنپ  زور  رهظ  تقو  هکم 
رارقرب ودرا  مظن  نانچ  تفرگ . ودرا  ار  خسرف  کی  رد  خسرف  کی  داتفا . ودرا  دحا  يارحص  رد  مالسلا - هیلع  هزمح - ترضح  رّهطم  دقرم 

. ناسنا هب  دسر  هچ  دوبن ، نکمم  جاح  يودرا  هب  روبع  ار  هدنرپ  هک  دندوب  بظاوم  فارطا  مامت  زا  نایچکیشک  و 
زا دعب  کلذک . مه  نوکس  تقو  دشیم . پوت  کیلـش  لیحر  ماگنه  یپایپ . پوت  کیلـش  لعتـشم و  جاح ، مایخ  مد  رد  ِلعاشم  حبـص ، ات 

شش اب  راوس  رطاق  رازه  شش  برق  هک  ینامثع  هروصنم  رکاسع  دندیشکیم . ودرا  ولج  رد  لعشم  باتفآ  عولط  ات  نایچلعـشم  مه  تکرح 
ات ادتبا  زا  فوقو  ات  لیحر  نامز  زا  هناخروق  لسلسم و  لنبرش و  پوت  هدارع 
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هب جاح  تانوؤش  ظفح  رد  مامتها  يوحن  هب  دـندوب و  بظاوم  دنتـشاد  ًایلاوتم  ًادـتمم و  ار  خـسرف  راهچ  تفاسم  ًانیمخت  هک  ار  ودرا  ياـهتنا 

، دنتـسین کفنم  ینآ  جاح  ندروخ  نوخ  رد  هک  شُک  یجاح  راوخ  مدآ  لاَمج  ماکح و  زا  يدـحا  هک  دنتـشاد  جاـح  ریما  هیـصوت  هطـساو 
تحار میتشاد  رارق  هواجک  رد  هک  کلهم  ریطخ  ربعم  نانچ  رد  ام  صخش  صوصخ  رب  ردق  هچ  دنتـشادن . جاح  هب  مشچ  تکرح  هب  تردق 
مزاول رادـیب ، ینامز  باوخ و  یهاگ  میدونغیم . تحار  هب  رادهدرپ  هواجک  نایم  رد  رتش  زا  لوزن  نامز  اـت  حبـص  زا  اـًلّوا  تشگ . شوخ  و 

، رادتقا لامک  رد  دندوبن . لفاغ  هواجک  رتش و  زا  ياهقیقد  مه  رادولجو  ماکح  رـضاح . ترورـض  ردـق  هب  هواجک  رد  یگمه  برُـش  لکا و 
لاـمحا راـب  شیوشت  ًادـبا  میتفرگیم و  رارق  لزنم  رد  دـندروآیم و  دورف  هواـجک  زا  یمارآ  هب  رداـچ  يولج  [ 45] رد ار  اـم  فوقو ، تقو 

ام زا  یـسک  مه  يرانید  دوب و  هدـش  هدز  لزنم  رداچ  يولهپ  رد  مه  لابم  رداچ  دـندرکیم و  رـضاح  مه  ار  اـم  خـبط  مزیه  یتح  میتشادـن .
. درکیمن دوب  مسر  هک  هیئاقابتلش  جراخم و  هبلاطم 

. میدومن تکرح  یقرش  هار  زا  دحا ، زا  هک  هعمج 23  زور  حبص  دشن . مولعم  نادنچ  ام  رب  جاح  ترثک  هلفاق و  هوکـش  ار  بش  نآ  هلمجلاب ،
دادعتـسا رکاسع و  زا  هوالع  هب  ًاصخـش  هک  جاح  ریما  صخـشت  ًاصوصخم  دـیدرگ . دوهـشم  رگید ] ] يارما هلفاـق و  يارما  لـالجا  تقو  نآ 

هار کیُزم  لبط و  اب  یماظن  قیرط  هب  راتفر  قرب  دیفس  لولذ  نارتش  رب  راوس  حلـسم  ًامامت  هک  تشاد  شدوخ  زا  برع  راوس  رازه  ود  یتلود 
دیشک و یم  رطاق  شش  ار  ریما  ناور  تخت  دنتشاد . ار  جاح  فارطا  راوهلاه  دنتفریم و 
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سییر ود  نیا  تبحاصم  بابسا  لمحم  ود  نیا  هدمآ و  نینمؤملا  ّما  لمح  هارمه  هب  هک  دوب  يرـصم  هاشاپ  نآ  نانیمطا  هلفاق و  رابتعا  دیزم 

هب دوب . هدـش  لمح  ود  نآ  یهارمه  ثعاب  ار  هلفاق  نانیمطا  ماحدزا و  رابتعا و  هیاریپ و  همه  نیا  هک  دـندوب  هدـش  یناـمثع  رکاـسع  ربتعم و 
هلفاق نیا  دش و  یناریا  جاح  مامت  راختفا  ثروم  هک  درک  تکرح  صخـشت  لالج و  هب  یلماع  یناردـنزام  راجت  کلم  یجاح  بانج  هوالع 
هیرهق تشحو  زا  اذه  عم  دنتفریم . هار  هب  راقو  یمارآ و  لامک  رد  رابتعا  بابـسا  همه  نآ  اب  دندوب  زواجتم  رازه  دح  زا  ًابیرقت  هک  ییاذـک 

زا دشیمن . هدید  هدنرپ  یتح  دمآیمن . رظن  هب  يزیچ  نالیغم  تشحو  زا  ریغ  هب  هک  ناتسگنس  بآ  یب  هرومعم  ریغ  كانلوه  رفق  نابایب  نآ 
. میداتفا بآیب  نابایب  کی  رد  یقیـض  رـصع  مامت ، خـسرف  راهچ  ندومیپ  زا  دـعب  هک  نآ  ات  دوب . ساره  رد  ًاـعبط  ناـسنا  یبرح  بارعا  سرت 

میدیسر هدعق  يذ  هبنشکی 20  بش  بورغ  هب  دوب  هدنام  تعاس  ود  خسرف ، شـش  ندومن  یط  زا  دعب  ادرف  میدومن . هتوتیب  اجنآ  رد  ار  بش 
هرد طخ  کی  هب  دوب  رصحنم  شهار  هک  فرط  راهچ  زا  [ 46] هوک راهچ  نیب  رد  هعقاو  حطسم ، قیض  ناتسگنس  هعطق  کی  يرجه  لزنم  هب 

دورو زا  دعب  دوب . هدش  مامت  یلک  هب  هلفاق  بآ  هک  یتلاح  رد  میداتفا  هروصنم  يودرا  هب  عقاو  هنیدم  یخـسرف  هدزاود  رد  راخ و  رپ  کیراب 
اب مدق  تسیب  کی  ره  هک  ًایلاوتم  یبآ  عونصم  هاچ  هاجنپ  برق  دوب  توهبم  لقع  هک  یخالگنـس  نانچ  رد  هک  ییاج  وکین  هچ  ناکم  نآ  هب 

ودرا مامت  دنتشادن . مه  یقمع  نادنچ  دمآیم و  الاب  دیشوجیم و  اهنآ  همه  زا  نیریش  لالز  فاص  رایسب  بآ  هک  دنتـشاد  هلـصاف  يرگید 
درک ءایحا  ار  همه  عقاولا  یف  دندش و  ینغتسم  بآ  زا  تعاس  کی  ضرع  رد 
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. تشذگ شوخ  رایسب  رایسب  بش  نآ  رد  جاح  رب  دندومن و  مه  ار  ادرف  سپ  ات  ادرف  بآ  هیهت  هلفاق  تاج  هلمع  هکلب 

جاح ریما  سپ  تسا . هدرک  تلحر  ایند  زا  دوب  يرصم  لمح  بظاوم  هک  رصم  هاشاپ  هک  دش  نالعا  هاگانب  دوب  تکرح  يانب  هک  حبص  ادرف 
هدشن ام  دوهـشم  نادنچ  يو  لالجا  هیلا  راشم  تایح  رد  دنچره  دومن . فیقوت  ناکم  نآ  رد  زور  نآ  رد  ار  هلفاق  يو  لیلجت  زیهجت و  يارب 

تامارتحا شتامم  زا  دعب  یلو  هتـسشن  دندوب  لماح  رطاق  راهچ  هک  الط  هب  زّرطم  هبق  تحت  ناور ، تخت  رد  هک  میدـیدیم  ردـق  نامه  دوب .
دندومن ردق  نآ  ناقزم  کیزم و  کیلـش  شعن  فارطا  یچکیُزم  رفن  رازه  دش  شیلـسغت  يانب  هک  یتقو  ربق  رفح  زا  دعب  دوب . ییاشامت  يو 

ربق فرط  هب  ار  هزانج  هک  یتقو  دـندرکیم . هللا  دابع  هللا ، الا  هلا  رکذ ال  هب  ییارـس  هحون  ناقزم  کـیزم و  رد  دـندش و  غراـف  لیـسغت  زا  اـت 
يور ار  هزانج  هدیـشوپ  نفک  همه  ینامثع  رکاسع  زا  ياهدع  تشادن ، تفاسم  رتشیب  مدق  دص  کی  ربق  ات  لسغم  زا  هک  نآ  اب  دـنداد  لمح 

ربـق هب  اـت  دیـشک  تعاـس  کـی  برق  ناـقزم ، کـیزم و  اـب  وـلج  رد  مه  اـهیچ  کـیزم  راـسی  زا  رفن  رازه  نیمی  زا  رفن  رازه  هتفرگ  تسد 
. دندناسر

هدرک رـضاح  انب  مه  دعب  دندومن و  هیوست  ار  ربق  ات  دندوب  رکذ  لوغـشم  ناقزم  کیزم و  اب  ردق  نآ  دـندومن . نفد  ات  دیـشک  مه  تعاس  ود 
دوب هتخادرپ  هعقب  ربق و  راک  زا  ات  هک  دـنتخاس  يو  يارب  هعقب  يراـک  دـترم  زا  دـعب  ار  ربق  درک  هتخت  دومن ، درخ  راّـجن  ار  ربتعم  ياـهتخرد 

اپ ات  رـس  قرف  زا  لماک  فیظنت  لیـسغت و  ضراعم  یب  میالم  لالز  ياـه  بآ  نآ  زور  نآ  رد  اـشامت  همه  نآ  زا  هوـالع  هب  اـهام  دیـشکرب .
هیهت میدومن و 
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، ظفح بابـسا  هلفاق و  رابتعا  همه  نآ  اب  میدش  یندنام  [ 47] هطقن نامه  رد  ًارهق  هک  ار  شرگید  بش  یلو  میدومن . یحیحـص  ماش  راهان و 

افخ رد  ودرا  هب  ار  دوخ  جاح  هب  دربتـسد  يارب  یبرح  کباچ  ياهدزد  زا  یـضعب  ًارهاـظ  میتفرگن . مارآ  بارعا  سرت  زا  حبـص  اـت  اذـه  عم 
شوگ گنفت  کیلـش  يادص  جاح  يودرا  زا  حبـص  عولط  ات  هک  دش  نآ  دندش . تفتلم  ار  بش  ودرا  نایچکیـشک  دـندوب . هتخاس  کیدزن 
بقع رد  هلفاق  ساپ  يارب  رکـسع  رفن  دنچ  يرهظ  تقو  میدرک  تکرح  هک  ادرف  نآ  الا  دندیـسرن  دوصقم  هب  اهدزد  تخاس و  رک  ار  کلف 
دشاب هنبشود  هلیل  هک  مه  ار  بش  نآ  دش . هتـشک  ناشدوخ  زا  مه  رفن  هس  دندناسر . لتق  هب  رکـسع  رفن  شـش  هدرک  تصرف  بارعا  دندوب .
همدـص هک  دنتـشاذگن  یـشاب  یجاح  هیـصوتلا  بسح  هک  ام  تًمه  اب  ياهماکح  تمه  هب  نیرفآ  یلو  میداتفا . بآیب  ناـبایب  کـی  رد  زاـب 
شوخ مه  اجنآ  رد  هک  دوب  هنیفـس  هب  روهـشم  هک  بآرپ  هرومعم  لزنم  هب  میدیـسر  ار  رگید  بش  هک  نآ  ات  مییامن  مامـشتسا  ام  ار  یبآیب 

، دیـسریم بآ  هب  ار  بش  رگید  لزنم  بآیب  لزنم  کی  هک  دنتفریم  سایق  نیمه  هب  دندومن . بآ  زا  لماک  هیهت  تاجهلمع  مدـینارذگ و 
تیقاوم زا  یکی  هکم و  یگلحرم  هسرد  هک  مارحلا  هجحلا  يذ  مود  زور  حبص  هک  نآ  ات  میدومیپ  ار  اهيداو  هچ  میدرک . یط  اهنابایب  هچ 

هعیش جاح  مامت  يراوس  رس  نامه  يو  خلـسم  يداو  رد  تشاد  دادتما  خسرف  ود  برق  اجنآ  رد  مه  ام  تاقیم  لبج و  لها  تاقیم  هسمخ و 
. میدومن ایند  تاقلعت  مامت  علخ  میدیـشوپ و  ترخآ  نفک  دوخ  رایتخا  هب  هک  میدرب  تذل  ردق  هچ  دندیدرگ . مرحم  امامت  هدرک  سابل  علخ 

تیصعم هدیسوپ  ندب  هک  یتقو  هدنب ، نیا  اصوصخم  ام  دنادیم و  ادخ 
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زا لبق  سپ  مدربن . تذل  ردق  نآ  يداماد  سابل  زا  هک  مدرب  تذل  يردـق  هب  هک  تسا  دـهاش  میادـخ  مداد  تنیز  مارحا  سابل  هب  ار  هدرورپ 

. میدش هناور  نایوگ  کیبل  هدش  مرحم  تشاد  مه  تدورب  یلیخ  اوه  هک  باتفآ  عولط 
مرح ناز  راک  بلط  يادخ  وگ  کیبل  ياپ  هداشگ  مرحم  هنهرب و  رس  جاجح 

سییر و زا  [ 48] ءانثتـسا نودب  يدرف  یگنر و  ره  هصاخ  هماع و  زا  ار  هلفاق  مومع  بورغ  کیدزن  ات  دـش  مرگ  ناماهندـب  رهظ  هب  کیدزن 
نش نیمز  هک  هاش  عرز  کی  برق  هک  زاغوب ] ] یظاغب هب  دیسر  ودرا  ار  بش  میدید . مرحم  ار  رکـسع  لامج و  یتح  ءانثتـسا  نودب  سوؤرم 
یتح دوب . بآ  گیر ، زا  هدرپ  کی  ندرک  رود  زا  دـعب  هرد  نآ  مامت  ایوگ  دـمآیم . ـالاب  دیـشوجیم و  لـالز  بآ  میدرکیم  رفح  ار  راز 

شوخ رایـسب  دندید و  بآ  زا  مه  ار  رگید  بش  ادرف و  هیهت  هلفاق  مامت  بارـشا  زا  دعب  مه  بش  نآ  هک  دش  ادیپ  بآ  هرفح ، اب  رداچ  تشپ 
خـسرف ود  برق  دوب و  هدش  عقاو  ظاغب  نآ  هیلا  اهتنم  رد  هک  نومیل  يداو  هب  میدیـسر  ات  دوب . ظاغب  نامه  هب  رـصحنم  ربعم  ادرف  مدینارذگ .

يراج لالز  بآ  ترـضخ و  تراظن و  لامک  رد  هک  ینومیل  يداو  هچ  اما  دوب ، تفاسم  خـسرف  هدراهچ  هکم  اـت  اـجنآ  زا  تشاد و  دادـتما 
ومیل جنران و  ردق  هچ  ییاشامت ، رایسب  تابکرم  يراک و  یفیس  يراک و  يزبس  ياهغاب  يراج  ظاغب  لغب  نآ  لغب و  نیا  گنـس  کی  برق 

ود رد  اجنآ  یلاها  نامتخاس  ءانب و  بوغرم  افص و  اب  یلیخ  دوجوم ، یندروخ  ياهيزبس  روج  همه  دوب . دوجوم  لاقترپ  نیریـش و  شرت و 
. دنام ظوفحم  يراهب  لیس  زا  هک  اهيدنلب  يالاب  فرط 
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نآ هک  مالسلا - هیلع  یبتجم - نسح  ماما  ترضح  رئب  هب  دوب  فورعم  ناکم  نآ  هک  هکم  یخسرف  شـش  میدیـسر . دایز  تمحز  هب  ار  بش 

. درکیمن افو  فارطا  بارعا  نامه  زج  مه  یکی  هک  دوب  طقف  هاچ  کی  نامه  ياراد  لزنم 
عولط زا  لبق  هک  خـسرف  ود  یط  زا  دـعب  دومن . تکرح  هنابـش  جاـح  يودرا  هجحلا  يذ  مشـش  هبنـشراهچ  زور  حبـص  هب  هدـنام  تعاـس  ود 

ناک هلخد  نم   » اجنآ زا  هک  هدش  عقاو  یخسرف  راهچ  رد  رارقرب و  تمالع  هزاورد  دننام  هک  يدنوادخ  مرح  دودح  هب  میدیـسر  دوب  باتفآ 
نایامن سدقم  رهـش  داوس  هک  هکم  یخـسرف  کی  رد  دوجوم . چگ  زا  هوک  يالاب  یتمالع  هک  رون  هوک  ياپ  هب  میدیـسر  رهظ  زا  لبق  انمآ .»

هک نیَسدقم  نیَلمح  نایلابقتسا  تعامج  رس  نآ  رد  دیاینرد . تسرد  ریرحت  زا  داد  تسد  مرح  داوس  ندیسر  هطـساو  هب  ام  هب  یلاح  هچ  هک 
هک [ 49] دش ادیپ  یعضو  هب  هک  فیرش  بانج  اصوصخ  دش ، ادیپ  دنشاب  برع  خیاشم  یتلود و  نابصنم  بحاص  هکم و  فارـشا  زا  ترابع 

ناقزم کیزم و  لوغشم  هتسب  نیلمح  يارب  مالس  فص  یماظن  بیترت  هب  ینامثع  رکسع  فرط  ود  زا  هار  نادیم  کی  ات  تشاد . اشامت  اعقاو 
ناشن یـسک  دورو  رد  لالج  نآ  هب  ار  یناطلـس  چـیه  هک  دـندومن  رهـش  دراو  ار  لمح  ود  نآ  یلالج  هب  دنتـشذگ . دـندمآ و  اهلمحم  اـت 

. رهش دراد  یموسرم  راهان  تقو  سپ  هتفگن .
ات هریل  هس  رد  یشاب  یجاح  ياه  مدآ  هک  هبترم  هس  قاتا  رد  اهیلع - هللا  مالـس  هجیدخ - ترـضح  ناتـسربق  هب  کیدزنرهـشيادتبا  نامهرد 
هب هک  ار  زور  نآ  اذـه  عم  میدوب  رارقیب  هناخ  تراـیز  قاـیتشا  زا  هک  يدوجو  اـب  میدومن . دورو  دـندوب  هدرک  هراـجا  اـم  يارب  لـمع  رخآ 

بسح
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تلالد هب  ار  متفه  بش  مرجال  دیدرگن . رودـقم  زور  فاوط  يارب  اوه  یمرگ  یگتـسخ و  زا  دوب  سوق  جرب  لّوا  برقع و  ياهرخآ  لصف ،

هب میدمآ  هدش  غراف  شش  تعاس  رد  میدیدرگ . قفوم  یعـس  هدرفم و  هرمع  فاوط  هب  هتفر  بش  زا  راهچ  تعاس  رد  فّوطم  سابع  یجاح 
تلالد هب  زاب  راهان  زا  شیپ  تغارف  لامک  اب  مه  ار  ادرف  میاهدیدرگ . ّدلوتم  ردام  زا  هزات  هک  نآ  لثم  میدـش . لُحم  هدرک  مارحا  علخ  لزنم ،

رصع رهظ و  هضیرف  زامن  لوغشم  نآ  مدرم  عضو و  رهش و  ياشامت  تحایس و  هب  تقو  نآ  میتخادرپ . یعس  یبابحتـسا و  فاوط  هب  فّوطم 
رد هک  نآ  ات  میدوبیم  لوغـشم  یعـس  فاوط و  هب  زاب  مه  يرهظ  زا  دعب  دوب . قفوم  اضق  ياهزامن  اب  مارحلا  دجـسم  رد  ار  اشع  برغم و  و 

لزنم مد  ار  اههواجک  اهرتش و  یشاب  یجاح  ياه  مدآ  ینعی  ام  ياه  ماکح  دشاب  هیورتلا  موی  هک  بیغلاب  ًامجر  متشه  هعمج  زور  رهظ  تقو 
هک دیدنبب  تساجنآ  شتاقیم  هک  مالسالا  هجح  عتمت و  جح  مارحا  دینک و  لسغ  مزمز  بآ  زا  دیورب  يروف  هللا ! مسب  هک  دنتخاس  رضاح  ام 

. دییامن هتوتیب  ینم  رد  دیاب  تافرع  مزع  هب  مهن  بش  هک  بشما 
رد میدـمآ  میدومن . هورم  افـص و  نیب  یعـس  اب  دـشاب  طوش  تفه  هک  فاوط  کی  هکلب  میتخادرپ . مارحا  لسغ و  هب  مامت  لیجعت  هب  مرجال 

لیم کی  هناخ  ات  هک  حـطبا  هب  میدـمآ  میدرک ، تکرح  هکم  زا  هدـش  راوس  امرحم  ًاففخم و  هزور  جـنپ  راهچ  تاـموزلم  اـب  میتسب . ار  لزنم 
زا جاح  [ 50] تعامج دعب  دومرف  دورو  دز و  هدرپارس  فیرش  ترضح  لّوا  میدش . ینم  هبـصق  دراو  بورغ  هب  تعاس  کی  دراد و  تفاسم 

يارب هکم  هب  هدنام  خسرف  هدزناش  ات  یلاها  هکم و  ناناملسم  هبطاق  هکلب  هّصاخ  هّماع و 

[ هرونم هنیدم  ]www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 77 

http://www.ghaemiyeh.com


72 ص :
عاـمتجا ینم  رد  دـشاب  مهن  هک  بش  نآ  دندیـسر . ًاـیلاوتم  ًارتاوـتم و  هنادرمو  هناـنز  زا  تسا  ضرف  اـهنآ  رب  هلاـس  همه  هک  ناِرق  جـح  يادا 

تافرع هب  دسریم  فئاط  زا  هک  نوتاخ  هدیبز  بآ  اما  دراد ، فیثک  رایسب  ياوه  عقاو و  دننام  هرد  هوک و  ود  نیب  رد  ینم  دنچره  دندومن ،
گنـشق رایـسب  هبـصق  هک  ار  ینم  ًاصوصخ  هدرک ، دابآ  ار  ربعم  بلاغ  هکم  هب  دـسریم  دـعب  ینم ، هب  اجنآ  زا  مارحلا و  رعـشم  هب  اـجنآ  زا  و 

. تسا دوجوم  دوش  مزال  هچره  هک  دراد  جاتحیام  مسق  همه  زا  دایز  نیکاکد  یلاع ، یلیخ  ياهنامتخاس  یتمعنرپ و 
کی جاح و  رورک  کی  فوقو  لحم  هک  تسا  یعیـسو  يارحـص  تقو  نآ  دـش  زواجت  هک  اـجنآ  زا  یلو  تسا ، تعـسو  مک  هبـصق  لـحم 

. تسا یحضا  دیع  رد  ینابرق  رورک 
يراهان لصف  هک  رهظ  زا  لبق  تعاس  ود  دوب . تفاسم  خسرف  هس  هک  تافرع  هب  تکرح  مهن  زور  حبـص  دـش . هتوتیب  ینم  رد  بش  نآ  يراب 

. تسا کیدزن  تسا  فئاط  لها  تاقیم  هک  لزانملا  نرق  ات  اج و  نیمه  زا  فئاـط  هار  هک  هوک  ياـپ  رد  تاـفرع  يارحـص  هب  میدیـسر  دوب 
. دوشیم دوهشم  اجنآ  رد  هصاخ  هماع و  زا  جاح  تعامج  هدع 

سؤر ددع  و  هتفرگورف ، مئاق  دعاق و  مایخ و  رداچ و  ار  خسرف  راهچ  رد  خسرف  راهچ  هک  ارحص  نآ  نیرضاح  مامت  تمایق  هاگباسح  هنیاعم 
هب اهتسد  نامـسآ ، هب  اهرـس  هنهرباپ ، هنهربرـس و  همه  دنتـشادن . رتاس  ینفک  زا  ریغب  هارع  هافح  ًامامت  دوب ، هدش  دادعت  رازه  هب 320  جاح 

ییامن و تردق  ماقم  یهلا و  مکح  راثآ  ییادـخ و  نامرف  لاثتما  عقاولا  یف  نازرل ، اهلد  نایرگ ، اه  مشچ  لوغـشم ، رکذ  هب  اهنابز  دـنلب  اعد 
ییایئربک راهظا 
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ره سپ  دوشیم . شنیب  لها  سوسحم  ّهنأک  باسح  رشن و  رشح و  زا  تمایق  تایئزج  مامت  ًاتقیقح  ددرگیم و  مولعم  اجنآ  رد  لاعتم  قاّلخ 

هّماع و نیب  رد  یّلک  فالخ  هک  دش  نآ  هب  کیدزن  لاهتبا  اعد و  عّرـضت و  راک  لوغـشم  راهان  فرـص  زا  دعب  دوخ  ماقم  لزنم و  رد  یـسک 
هب هک  دندوب  ددرم  زین  لاوز  زا  دعب  ات  هعیـش  جاح  هک  هجرد  نآ  هب  ات  دیآ  دـیدپ  هفرع  زور  زور ، نآ  ندوب  هام و  هّرُغ  نییعت  تباب  زا  هّصاخ 
هب دش . فالخ  عفر  يرصع  ات  هعمج  زور  رد  ار  لاله  تیؤر  هعیش  نینیدتم  زا  یعمج  تداهـش  هطـساو  هب  مغر ....  یلع  ناطیـش و  يروک 

تباث ندوب  هفرع  زور  ییابطابط  مظاک  دیـس  اقآ  ياقآ  هللا  تیآ  ترـضح  دـنمجرا  لجن  دـمحم  دیـس  یجاح  ياقآ  مالـسالا  تجح  بانج 
[51] يادا زا  دعب  و  دندومن . ًامزج  تسا  نکر  هک  ار  فوقو  تین  دندش و  هفرع  زور  ياعد  لوغشم  ًاقفتم  هعیش  تارـضح  تقو  نآ  دیدرگ .

تقو دندیدرگ و  دوخ  دوبعم  اب  زاین  زار و  تجاح و  ترفغم و  بلط  هیعدا و  عّرـضت و  رحب  قرغتـسم  یـسک  ره  لفاون  هب  نایتا  نیتضیرف و 
ياهاعد فیاظو  يادا  زا  دعب  سدقم  ناکم  نآ  رد  هک  ره  دومرف : هک  ار  مالسلا - هیلع  موصعمزا - روهشم  روثأم  زجو  دندرمـش  تمینغ  ار 

نامگ نیا  تسا ، هدـشن  باجتـسم  شیاعد  هک  دـنک  نامگ  ندومن  شزرمآ  بلط  ناهانگ و  نداد  رارق  نیعلا  بصن  شطیارـش و  هروثأم و 
. درک ادص  رعشم  تمس  هب  جاح  تکرح  پوت  باتفآ  بورغ  زا  دعب  هک  نآ  ات  دندروآ  رظن  هب  يو  قح  رد  تسا ، هریبک  ناهانگ  زا  يو 
بـش زا  راهچ  تعاس  رد  هک  نآ  ات  تشذگ  نابرق  دیع  بش  زا  تعاس  ود  نتـشذگ . تافرع  دودـح  زا  ات  دـمآ  تکرح  هب  ودرا  هعفد  کی 

زا ار  هاگتسد  رداچ و  دشاب . هفلدزم  هک  مارحلا  رعشم  هب  میدیسر  هتفر 
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یئزج نیتضیرف  يادا  زا  دعب  میداتفا . همیخو  رداچیب  نابایب  گیر  نایم  رعـشم  رد  بش  نآ  رد  ام  اذل  دندیبوک ؛ دـندروآ و  ینم  هب  تافرع 

عمج هصوصخم  هزیر  گنـس  داـتفه  برق  دراد ، دورو  اـجنآ  زا  شاهیهت  هک  ار  ینم  تاـبقع  تارمج  هیهت  تقو  نآ  دـمآ . لـمع  هب  یّـشعت 
سدقم ناکم  نانچ  رد  هلیل  ءایحا  هب  ییاهنت  هب  هدنب  نم  دندیمرآ . تحار  هب  باوخ  شارف  رد  اقفر  تارضح  دعب  میدرک . هریخذ  میدومن و 

هیورخا و يوـیند و  جـیاوح  بلط  هب  مدرمـش . تمینغ  ییاـج  ناـنچ  رد  ار  تقو  مدـش و  قـفوم  موـصعم  زا  هدـیکا  تادـیکأت  نآ  تباـب  زا 
یفّرصت یگنهرب  ءایحا و  تباب  زا  دش  حبص  میـسن  راثآ  هک  یتقو  تهج  نیا  هب  متخادرپ و  لفاون  زا  یـضعبو  تاجاحلا ، یـضاق  اب  تاجانم 

زا سرت  قرع  هک  درک  تّدـش  هجرد  نآ  هب  ینامز  كدـنا  ات  دـمآ  لاهـسا  جـنلوق و  مکـش و  درد  شچیپ و  ًاروف  دـش . ثداـح  مدوجو  رد 
مه هن . روصتم  ادـخ  زا  ریغ  هب  یـسرداد  دوبن . يزیچ  هب  یـسرتسد  هواجک  نایم  رد  مدومن و  دـیما  عطق  دوخ  تاـیح  زا  دـش و  رهاـظ  منیبج 

ترـضح هب  لسوتم  هدرک و  طبـض  ار  دوخ  تمحز  هب  نم  زا  رتدب  یلاحیب ، رد  ضحم  همـسجم  کی  ظعاو  یجاح  بانج  مه  نم  هواجک 
. مدش مالسلا - هیلع  نامز - ماما 

ینم يارحص  دراو  هدمآ  الاب  یحـضا  دیعـس  دیع  زور  باتفآ  زا  تعاس  هس  مدومن . يراددوخ  درد ، راشف  طسب و  ضبق و  همه  نآ  اب  [ 52]
اجنآ ات  لزنم  زا  هک  هبقع  یمر  يارب  مدوب  رـضتحم  هک  هدـنب  يارب  نتخادرپ  لمأت و  ثکم و  نودـب  اقفر  هواـجک  زا  لوزن  دّرجم  هب  میدـش .

تفاسم لیم  زا  رتمک  يزیچ  ًانیمخت 
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هرمج یمر  يارب  لوگنـش  یغامد  اب  متـشاذگ  اج  هب  ار  ياچ  روامـس و  هدومن ، لصاح  یلماک  ءارب  ًاروف  مدرک . مادـقا  هضباـق  تاـجلاعم  زا 

. متفر
. دنتفر فیَخ  دجـسم  هب  اقفر  مدـیزگ . تقبـس  دوب  دـیع  زور  لامعا  لّوا  هک  یمر  لمع  نآ  رد  اقفر  رب  مالـسلا - هیلع  نامز - ماما  تّمه  زا 

يراهان رـصتخم  فرـص  ات  دندش  عمتجم  مه  اقفر  یتعاس  زا  دعب  مدومن . تعجر  دوخ  فقوم  هب  لزنم  تاموزلم  ساپ  طایتحا و  يارب  هدنب 
ًاروف دمآ . رظن  هب  دنفسوگ  زواجتم  رورک  زا  دش . رپ  دوب  بایان  تسار  کی  شحبص  هک  ینابرق  دنفسوگ  زا  یعیـسو  نآ  هب  يارحـص  دش .

. میدومن ینابرق  هدیرخ  عبر  کی  يدیجم و  هس  رد  بوغرم  رایسب  دنفسوگ  سأر  کی  اهام  زا  کی  ره 
نغدـق بظاوم  فیرـش  رما  هب  هک  ینامثع  رکـسع  میدرک . هریخذ  دوخ  هیهت  يارب  ار  ینابرق  دنفـسوگ  زا  تسد  ود  یکی  كّربت  يارب  سپ 

لمع هب  یحیحص  تشروخ  بش  يارب  میدناسر  لزنم  هب  ار  رگید  تسد  تفرگ . دیمهف و  ار  تسد  کی  دوب ، جاح  زا  ینابرق  تشوگ  لکا 
و دندروآ . اج  هب  ار  عّتمت  جح  دش و  فّرشم  هّکم  هب  زور  نامه  رد  جاح  زا  یضعب  میدومن . یئزج  ریصقت  ینابرق  زا  دعب  دش . فرصو  دمآ 

. میدنام ینم  رد  یگتسخ  تباب  زا  زور  نآ  هینامث  هّدع  ام  یلو  دندناسر ، مامتا  هب  ار  ءاسن  جح  مه  مهدزای 
مین رد  هکم  هب  ینم  زا  ًاباهذ  ًابایا و  رتش  کی  رفن  ود  ره  مهیـضعب  دـنتفر . هداـیپ  یـضعب  اـقفر  میدومن . [ 53] هیارک رتش  مهدزای  زورحـبص 

- یبتجم ترـضح  هکرب  رد  هکم  رهـش  هب  دورو  زا  دعب  مدومن . رایتخا  نارق  جنپ  رد  رتش  رفن  کی  ییاهنت  هب  هدنبنم  دندومن . ًارثکا  يدـیجم 
لسغ مالسلا - هیلع 
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افص رازاب  رد  يرصتخم  راهان  فرص  دعب  میدروآ . اج  هب  نآ  طیارش  اب  مالـسإلا  هجَح  عّتمت و  جح  لوا  مارحلا ، دجـسم  دراو  دعب  میدومن .

و میدـش . دـلوتم  ردام  زا  هزات  ّهنأک  میدـش . غراف  لمع  مامت  زا  لاوز  زا  دـعب  تعاس  ود  اـت  میخادرپ . ءاـسن  جـح  يادا  هب  تقو  نآ  میدرک .
نهاریپ رد  قوذ  زا  اـیوگ  میدراذـگ . اـهرهم  میدومن و  اهرکـش  دـنام ، یقاـب  تاـیح  هتـشر  هک  گرزب  فیلکت  نینچ  يادا  هب  قـیفوت  يارب 

و رمع ، رخآ  زور  تین  هب  میتسب  قوراـس  رد  هدومن  علخ  ار  مارحا  ساـبل  دـش . فرـص  یفیک  اـب  ياـچ  میتفر . لزنم  هب  سپ  میدـیجنگیمن .
کی هب  سأر  مامت  قلح  ًاروف  میدیـسر . ینم  هب  بورغ  هب  تعاس  ود  میدمآ . مهدزاود  بش  هتوتیب  يارب  ینم  هب  میدیـشوپ . یموسرم  سابل 

یّلک تداعس  دیواج و  تلود  نیا  دنوادخ  هک  نآ  تین  هب  میدومن . نفد  فیرش  يارحص  نآ  رد  ار  هدیدنگ  ياهوم  میدومن . برع  شورق 
يارب هیحضا  مه  نآ  تاتیم  تاروذاق و  تافاثک و  زا  فرش  اب  فیرش  ناگتشامگ  مه  ار  ینم  يارحـص  دیامرف و  ام  دافحا  دالوا و  بیـصن 

. دوب هدنامن  یتنوفع  چیه  زا  يرثا  ًادبا  هک  دندوب  هدرک  كاپ  نانچ  نفد  رفح و  تباب  زا  دش  یم  ثوروم  ًابلاغ  هک  ابو  بورکیم  عفر 
طاقن مامت  هک  نآ  زا  دعب  جاح  تمالس  داب  شحوم و  ضرم  رثا  هنارکـش ...  تهج  هب  دمآرب  هک  مهدزاود  هلیل  زا  تعاس  کی  هک  دش  نیا 
ناولا هب  یـشتآ  ياههراتـس  هیران  هیوارمح  بکاوک  [ 54] زا رپ  نامسآ  هحفص  دیدرگ . يزاب  شتآ  کیلـش  هب  عورـش  دش  فارگلت  مالـسا 
لمحم فرط  زا  یکی  تّوبن  سدقم  لمحم  فرط  زا  یکی  نکفا  هوک  ياهپوت  کیلش  فرط  ود  زا  تخاس . رپ  ار  نامسآ  هحفص  هفلتخم 

ات دروآ  بارطضا  هب  جاّوم  رحب  يور  رد  یتشک  نوچ  ار  نامز  نیمز و  يرصم ،
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زا يدـحا  مشچ  دوب و  هدـیدن  دوخ  تکلمم  رد  یتلود  لها  چـیه  مشچ  هک  دـش  ینم  يارحـص  رد  يزاب  شتآ  ناـنچ  یناـث  حبـص  نراـقم 
الاب زور  زا  یتعاس  هس  ود  دمآ . لمع  هب  دوب  هضیرف  هک  ثالث  تابقع  یمر  ات  مهدزاود  زور  حبص  رد  تفرن . باوخ  هب  ارحص  نآ  نیبقارم 

هک ینم  هبـصق  طسو  هب  میدمآرب  هواجک  رب  هک  یتقو  دش . دنلب  لیحرلا  دایرف  درک . ادص  هکم  هب  جاح  تکرح  نالعا  پوت  تقو  نآ  دـمآ .
هب میدومن ، شومارف  ربـعم  قیاـضت  لـماحم و  نارتـشا  راـطق  محازت  تباـب  زا  اـجنآ  رد  ار  رفـس  نیا  ماـمت  راـشف  میدیـسر . دوب  تاـبقع  لّوا 

تعاس هس  برق  قارغا  نودب  هک  دیسر  فرط  ره  نیرباع  بّصعتم و  بارعا  تاواجک  لماحم و  امیـس  بوکرم  بکار و  عامتجا  ياهجرد 
ار فیثک  مسج  فیطل  ناج  هک  بیرق  اّمع  بوکرم  راهم  ماصفنا  لماحم و  بوچ  رتش و  زاـهج  نتـسکش  قیرط و  هس  زا  هوـالع  هب  یموجن 

رازه اب  یتلود  رکاسع  هک  نآ  ات  تعجر  رب  لباق  هن  تکرح  رب  رداق  هن  يراکس  يرایح و  نیرباع  مامت  دیوگ . عادو  محازت  قیاضت و  نآ  زا 
سپ مک  مک  دـندرب . ولج  یماظن  فیدر  هب  اـهراطق  حـطبا  کـیدزن  اـت  دـنتخاس و  حوتفم  هیرهق  تّوق  هب  ار  فرط  کـی  تمحز  هجنکش و 

نآ جاح  لها  هک  دیناسر  ییاج  هب  هلفاق  یلیطعت  رد  ار  راک  محازت  شکاشک و  نآ  دـندیدرگ . جراخ  ینم  هبـصق  زا  تحار  هب  مه  اههدـنام 
فاوط زا  يرگید  راک  سّفنت  دیدجت  یگتسخ و  عفر  زا  ریغب  زور  نآ  هک  دیناشک  یقیض  یضعب  ندیـسر  هکم  هب  ات  ار  خسرف  کی  تفاسم 

. دیدرگن نکمم  یعس  و 
. دمآ لمع  هب  مه  یبابحتسا  یعس  فاوط و  میدش . قفوم  مارحلا  دجسم  رد  ار  مهدزیس  زور  حبص  زامن  میدیمرآ . تحار  هب  ار  بش  نآ 
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78 ص :
بونج فرط  رد  هک  یتلود  هناخ  تسپ  طسوت  هب  لمع  متخ  قیفوت  تباب  زا  هنارکـش  رازه  اب  ار  یتمالـس  حرـش  زور  نآ  رد  هدنب  صوصخ 

. مداتسرف ناریا  هب  هتشون  ًاحورشم  دوب  عقاو  مارحلا  دجسم  هکرابم و  هناخ 
فاوط هب  یهاگ  ًایلاوتم  ًارتاوتم و  نآ  هعتما  هشمقا و  اهرازاب و  رهـش و  تحایـس  زا  هوالع  هب  مه  مهدزناپ  مهدراهچ و  زور  بش و  رد  [ 55]

ماقم مارحلا و  دجـسم  رد  مامتا  روط  هب  اضق  ضیارف و  يادا  هب  یهاگ  تاوما و  ءاـیحا و  ریاـشع و  براـقا و  زا  تباـین  یبحتـسم و  یعـس  و 
سا رجح  میهاربا و  ترضح 

راهچ اـت  هکلب  مین  يدـیجم و  هس  يرفن  ره  زا  هتـشاد ، هئارا  ناریا  لوسنوق  هب  یتلود  نوناـق  بسح  رب  ار  اههرکذـت  مهدزناـپ  زور  رـصع  رد 
رـسپ تروع و  رهاوخ  اب  هتفر ، تسد  زا  شیاههرکذت  هداد  امغی  هب  ییاراد  هعیرـشلا  نیما  یجاح  هراچیب  هدیـشک ، هّحـص  تفرگ و  يدیجم 
یجاح بانج  زا  ینامثع  هریل  ددـع  هد  يزادـناور  رازه  اب  لّطعم و  يزور  جرخ  یهاش  کی  يارب  هک  ریگ  نیمز  حورجم  هدروخ  ریت  ناوج 

. دروآ تسد  هب  دندوب  هدش  فلت  هار  نیب  هک  جاح  زا  هرکذت  هس  ود  مه  ترارم  دص  ود  اب  هدرک  ضارقتسا  بیقن 
تروص ره  رد  تشاد . هبلاطم  هّحـص  يارب  زا  يدیجم  راهچ  نامه  زاب  هدـش  امغی  صاخـشا  هنوگ  نیا  لاوحا  هب  ملع  اب  فاصنایب  لوسنوق 

نیب هار  زا  تدواعم  دـیدرگ و  رداص  فیرـش  بانج  بناج  زا  اهام  دـنلب  لاـبقا  زا  جاـح  تکرح  هزاـجا  هجحلا  يذ  مهدراـهچ  زور  ناـمه 
نغدق بارعا  یگزره  تباب  زا  دنتشاد  هنیدم  لایخ  هک  جاح  نیلمح و  يارب  نیمرحلا 
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79 ص :
. دنیامن تکرح  هدج  هار  زا  نیلمح  اب  ًامامت  هک  دیدرگ  ررقم  دش ؛

هک يرگلوسنوق  مدآ  طسوت  ترارم و  رازه  اب  فّوطم  ساـبع  ياـج  هب  يدـیجم  مین  يرفن  ره  اـًلّوا  هجح  يذ  مهدزناـش  زور  رد  اذـه  یلعف 
ود يدـیجم و  راهچ  يرتش  ره  رارق  زا  هدـج  ات  يرتش  رفن  تشه  میدـش . صالخ  میداد و  میدـید  ار  رفن  کی  ناـمه  فاـصنا  اـب  ناملـسم 

کیدزن سپ  دـمآ . لمع  هب  هروثأم  هیعدا  اب  عادو  یعـس  فاوط و  مهدزناـش  حبـص  رد  هدومن ، هیارک  دـشاب  نارق  کـی  هک  یناـمثع  شورق 
جراخ تشاد  تفاسم  ًالوط  خسرف  کی  ًابیرقت  هک  هکم  رهش  داوس  زا  ات  هدج  تمس  هب  تکرح  تدوع  ياّنمت  ترـسح و  رپ  یلد  اب  يراهان 

 » هک رابخا  دافم  هب  رایسب  فسأت  دنچره  تشذگ . رهظ  زا  [ 56 .] میدش
هداعس اهیف  ماقملا  هواقش و  اهنم  جورخلا 

زا ار  ادخ  هک  نیفیرش  نیمرح  ضرا  سّدقت  تلالج و  تفارش و  نآ  اب  هقیقحلا  یف  هک  میدش  صالخ  شلها  ّرش  زا  یلو  داد  تسد  ام  هب  « 
ًاراـسَخ اَّلِإ  َنیِملاَّظلا  ُدـیزَی  ـال  َو  ًاـعقاو  دـیدرگن . هدـهاشم  مرح  ود  نیا  نینکاـس  زا  ّرـشا  یقلخ  تسین  رتسیفن  رتزیزع و  ییاـج  مرح  ود  نیا 

. دش یعقاو  قادصم 
راچد بش  یکیراـت  هب  رـصع  رهظ و  نیتضیرف  زا  دـعب  دومن . بورغ  باـتفآ  میتشذـگ ، دوب  نیعم  تمـالع  هک  مرح  دودـح  زا  اـت  هلمجلاـب 
نایم رد  میتخادنا . بش  لحر  میدیـسر و  يرحب  هب  فورعم  بارخ  بآ  یب  لزنم  هب  هنـشت  هنـسرگ و  هتفر ، بش  زا  جـنپ  تعاس  ات  میدـش .

ّقح مه  نارق  کی  يرفن  ره  میدومن . فرـص  ینان  همقل  هدرک ، هیهت  ياـچ  هلاـیپ  هس  ود  روش  مین  مرگ  بآ  اـب  میداـتفا . تاـفاثک  كاـخ و 
يراومهان و هلجع و  تباب  زا  میدومن . تکرح  هدنام  حبص  هب  تعاس  هس  میداد . ضرالا 
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80 ص :
. میتفر میتشاذگ و  اجب  لزنم  نآ  رد  تشاد  تمیق  نارق  هدجیه  هک  سم  هباتفآ  تکرح  تقو  سحن  بیجنان  ياهلاّمج  يراجنهان 

هدج رد 

بل یبآیب  یگنشت و  زا  هدیبسچ و  تشپ  هب  اهمکـش  یگنـسرگ  زا  رفق  نابایب  مرگ و  ياوه  نآ  رد  رتش  يراوس  راچد  يرـصع  ات  زور  نآ 
ياوه بآ و  يدب  هک  یتقو  میدومن . لزنم  یعفاش  مان  رفعج  خیش  هناخ  رد  میدش . هدج  رهش  دراو  ناشیرپ  لاح  رابغ و  درگ و  اب  هدیتفت  اه 

«. تسا مادک  فارعا  هک  سرپ  نایخزود  زا  . » دش شومارف  هنیدم  هکم و  لها  مدید  ار  اجنآ  مدرم  تنوشخ  رهش و  نآ 
نّفعتم شزیچ  همه  سوسحم ، ییابو  بورکیم  یتشک . روضح  رظتنم  هتخیر ، مه  يور  هریغ  رابگنز و  دنه و  هشبح و  نمی و  اعنـص و  جاح 

حبص ات  امرگ  ترثک  زا  دوب  میدق  هامریت  هدزیس  هک  مهدزون  بش  ناج . ياهب  هب  نیا  اذه  عم  خلت . روش و  مین  مرگ و  رایـسب  شبآ  نارگ . و 
هلیل مهدجیه  بش  رد  [ 57] تسا نوزفا  رازه  زا  منک  فصو  هچره  هب  شلها . اوه و  بآ و  يدـب  زا  میدز . لاـب  رپ و  هدنکرـس  غرم  دـننام 

. تشذگ هچ  امرب  میتشادنفارحنا  تنمدمو  اوه  یمرگ  هطساو  هب  یخلت  ترثک  زا  مخ  ریدغ  دیعس  دیع 
ناشیا يارب  لوبمالسا  یتشک  تیلب  ًارـصُم  سپ  دندومن . دورو  هّدج  هب  ناقلعتم  ناشیرپ و  لاح  اب  هعیرـشلا  نیمایجاح  هراچیب  مهدجیه  زور 
قافتا ام  زا  رفن  جـنپ  راهچ  داتفا . ریخأت  هب  اقفر  ءارآ  فالتخا  تباب  زا  ناـمدوخ  تکرح  میدومن . هناور  ناـشیاو  دـش  ذوخأـم  هریل  جـنپ  رد 

هک دندومن 
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81 ص :
ْمَک دافم  هب  دیدرگ . هلیلق  هئف  اب  قیفر  قیفوت  میدش . تایلاع  تابتع  يایهم  ًادج  رگید  رفن  ود  اب  هدنب  نم  دـنیامن . تدواعم  لوبمالـسا  هار  زا 

ات هّدج  زا  هریل  شش  يرفن  ره  رارق  زا  رگید  رفن  ود  [و ] دوخ يارب  زا  ار  هرصب  یتشک  تیلب  دیدرت  نودب  ریقح  ًهَریثَک  ًهَِئف  ْتَبَلَغ  ٍهَلیلَق  ٍهَِئف  ْنِم 
اهام داحتا  ات  دـندیدرگ  هرـصب  هار  يایهم  دـندومن  تّمه  زین  ناشیا  میمـصت  نیا  هدـهاشم  زا  دـعب  زین  رگید  ياقفر  متـشاد . ذوخأـم  هرـصب 

. میدش لومحم  مان  يردب »  » میس یتشک  رد  ام  مرجال  دومن . تکرح  دش و  رپ  جاح  زا  یتشک  دنورف  ود  دندش  مکحم 
، هیارک يدیجم  مین  هب  لزنم  زا  مالسلا - مهیلع  قارع - همئا  تارهاط  باُبق  ترایز  مزع  هب  یلزا  تیانع  زا  مود  تسیب و  هعمج  زور  رد  سپ 

لطعم یقیـض  يارـس  کی  رد  ار  ام  یتلود  بیبط  ندـید  سوؤر و  دادـعت  هناـهب  هب  رهـش  زا  جورخ  تقو  اـما  میدـناسر . یتشک  هب  ار  دوخ 
. میوش فلت  دش  کیدزن  هک  میدروخ  يراشف  نانچ  تعاس  هس  برق  هدومن 

هک میدومن  لزنم  یناکم  کی  رد  مه  نآ  مادهنا  هب  يور  سردنم و  یّلک  هب  هک  برع  هداتفا  لاح  زا  هدیـسوپ  یتشک  هب  دورو  زا  دعب  يراب 
هب رصحنم  یتشک  لومحم  دوبن  نکمم  سّفنت  ياج  هک  رهـش  غاد  ياه  مامح  هناخمرگ  هنیاعم  یمرگ  یگفخ و  رد  هناخ و  شتآ  هب  لصتم 

راهچ هک  یتشک  ءازجا  یناملـسم  يراتفرـشوخ و  یناـبرهم و  ار  [ 58] اوه یمرگ  ناکم و  يدـب  یفالت  یلو  تعاـمج  رازه  هس  برق  جاـح 
هیودا ریخبت  فیظنت و  ار  یتشک  تاقبط  هبترم  دنچ  يزور  جاح و  داحآ  زا  یـسرپ  لاوحا  یتسرپرـس و  تعاس  ره  دندومن . تشاد  ناتیپاک 

یف هک  تشاد  مه  یمد  یحیسم  قذاح  ناوج  بیبط  دندومنیم . تانوفع  لیُزم  هرّطعم 
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82 ص :
زا یـضعب  بارعا ، تحارج  زا  یـضعب  دـندش  توم  هب  فرـشُم  هک  يرفن  دـنچ  ًاناجم  هچ  نانچ  دومنیم . یتوم  بلاق  هب  ناج  هداـعا  عقاولا 
زور هنابش  هدزناپ  برق  ات  یتشک  رد  سولج  زا  دعب  یلو  دش . تریح  بابسا  هک  دومن  هجلاعم  تلوهس  هب  لوب  سبح  تباب  زا  یکی  لاهـسا ،

هکناورک راهچ  برق  رـصع  حبـص و  رد  يرفن  ره  هب  نازیم  هبون و  هب  هک  بآ  يدب  یتشک و  راخب  زاجح و  ياوه  یمرگ  تّدـح  هطـساو  هب 
زغم عقاو  رد  میدـید . تحار  هن  میتسناوت ، حیحـص  برـش  لکا و  هب  هن  تدـم . نیا  رد  مدرک  یط  تمایق  کی  دـندادیم . مرگ  نیریـش  بآ 

. دییور هرابود  دیدرگ و  هتخادگ  اهناوختسا 
لیبق زا  يرحب  ناروناج  هک  دـنتفگیم  شطیحم  يرابتعا  کی  هب  هک  نامع  نایاپیب  ياـیرد  نآ  رد  یتشک  تکرح  میـس  زور  رد  هلمجلاـب 

. تشاد هار  ملاع  طاقن  بلغا  هب  ارهاظ  ایرد  نآ  دندوب و  یمدآ  هثج  رظتنم  دنتشاد و  ار  یتشک  رود  اترود  ًانلع  هریغ  یهام و  گس 
دنامیم ار  یعونصم  ایوگ  هک  گنشق  رایسب  گنس  ياههوک  نآ  فرط  ود  هک  دوب  ییاج  ایرد  نایم  رد  هک  ردنکسا  باب  هب  دیـسر  یتشک 
یـشالتم ًاـعطق  گنـس و  هوک  راـچد  درکیم  یطخت  دوخ  بطق  نازیم  زا  یطخ  یتشک  رگا  هک  اـههوک  نآ  طـسو  هب  دوب  رـصحنم  ربـعم  و 

یتقو جاح  یتشک  دـنورف  کی  لبق  لاس  دـنچ  رد  هک  نآ  اـمک  زور ، رد  مه  نآ  درذـگب . اـجنآ  زا  طاـیتحا  لاـمک  رد  یتسیاـب  هک  دـشیم 
. درک اطخ  ار  بطق  هار  لاح ، یب  رومخم و  برش  ترثک  هطـساو  هب  مه  ناتیپاک  دوب و  یناملظ  بش  نوچ  دنرذگب  ناکم  نآ  زا  دنتـساوخ 

رد ناج  یلیلق  ّلقا  دندش . انف  يایرد  قرغ  رفن  دص  تشه  برق  تسکش . دروخ . گنس  هب  یتشک 
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83 ص :
. دشاب تمالع  ات  هتخاس  هناخلوارق  اجنآ  رد  ینامثع  تلود  هظحالم  نامه  هب  اذل  دندرب .

. تشذگ اجنآ  زا  یتشک  طایتحا  لامک  رد  سپ  دنتشاد . نُفُس  ظفح  رد  ار  هّقادم  لامک  رضاح ، مه  یتلود  ياهبظاوم  و  [ 59]
زور کی  یتشک  دمآیم . رظن  هب  رود  زا  ییاشامت  اب  رهش  اعقاو  هک  نوعلم  سیلگنا  تلود  هب  قلعتم  ندع  ردنب  هب  دیسر  هبنـشراهچ  زور  رد 

يالاب هحفص  هچوک  نایم  رد  كرت  جاح  رفن  ود  لاغذ  لمح  نیب  رد  دومن . فوقو  گنس  لاغذ  هیهت  يریگ و  بآ  تهج  هب  اجنآ  رد  مامت 
. دربرد ناج  يرگید  درک . توف  یکی  دندنام . لاغذ  ياهینوگ  ریز  هب  یتشک 

، يزامن ناج  ناولا ، كزان  ياهریصح  هلمج  زا  دندش . تحار  جاح  دیـسر . یتشک  هب  ندع  زا  مه  جاتحیام  یلوکأم و  مزاول  عون  همه  سپ 
یلیخ تاقوس  يارب  جاح ، بارعا  دـنروآ . ندـع  زا  شورف  تهج  هب  یـشورق  شـش  ات  شورق  تشه  رارق  زا  مین  عرز  کی  عرز و  ود  برق 

زا لحاس  داوس و  زا  يزیچ  نامسآ  نامع و  يایرد  روش  بآ  زا  ریغب  زور  هنابش  تشه  برق  ات  دش  تکرح  اجنآ  زا  هک  یتقو  دندومن . هیهت 
هک سب  زا  دومیپیم . هار  گنل  غالا  لثم  یمارآ  لامک  رد  رـصنعلا  فیعـض  هار و  تسـس  رایـسب  مه  یتشک  دیدرگن . هدهاشم  یفرط  چـیه 

، دوب ریاد  اّنمت  اشر و  توق  هب  مه  لاس  ود  یکی  نیا  دوب و  هدش  راک  زا  عونمم  لبق  لاس  ود  رد  هک  اریز  دوبن . ارادم  زج  هراچ  دوب . طاقـسا 
رکـش ثروم  هک  یهلا  فطل  لامک  دـش . گنت  یلیخ  ثکم  لوط  تباب  زا  مه  اه  هلـصوح  داهن و  ناصقن  هب  ور  زاـب  جاـح  جاـتحی  اـم  اذـل 

ًاتداع هک  تشادن  ناکما  ّالا  دیدرگن و  هدهاشم ] ] نافوط راثآ  تدم  نیا  رد  هک  دوب  نیا  دوب  اهتنمیب 
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84 ص :
. دش میظع  يایرد  نآ  قرغ  یبالقنا  یفارگلت ...  ربخ  بجوم  هب  هرصب  زا  تعجارم  رد  هک  نآ  امک  دور  نوریب  ملاس  یتشک ، نانچ 

مه اجنآ  زا  میدرک . اشامت  رود  زا  دوب و  اـم  ناریا  هب  قلعتم  هک  ساـبع  ردـنب  تاذاـحم  دیـسر  یتشک  اـم  سولج  مهدراـهچ  زور  رد  يراـب 
هب [ 60] رصحنم ربعم  ایرد و  طسو  رد  گنس  هوک  هعطق  ود  زا  ترابع  هک  همالسلا  لبج  هب  دیسر  هک  نآ  ات  تشذگ  یلطعم  فوقو و  نودب 

رـسک قرغ و  تارطخ  زا  ًاتداع  هدـیناسر  ار  دوخ  اجنآ  هب  ات  هدـج  فرط  زا  هک  یتشک  ره  هک  نآ  تبـسانم  هب  ار  اههوک  نآ  اـهنآ و  طـسو 
ءازجا رد  يداـیز  يدنـسرخ  حرف و  ساـسحا  هطقن ، نآ  رد  هک  دوب  نیا  دـنتفگیم . همالـسلا  لـبج  ار  اـههوک  نآ  اذـل  دـیامنیم ، ظوفحم 

. دش یتشک 
نآ مدرم  ایرد ، یبونج  فرط  رد  هعقاو  یفیرظ  رایـسب  رهـش  هک  هگنل  هاگردـنب  هب  دیـسر  یتشک  دوب ، مرحم  مشـش  موی  هک  زور  نآ  يادرف 

جراخ یتشک  زا  اجنآ  يارب  جاح  رفن  دـص  کی  برق  ناریا ، هب  قلعتم  سراف ، تافاضم  زا  شرهـش  ناـبز . یـسراف  بهذـم و  یعیـش  ًاـمامت 
يرادازع هب  لاغتـشا  تباب  زا  تاقوا  هک  نآ  رد  یلو  دـنتخاسیم ، دراو  ار  جاح  هشیاعم  تایرورـض  مزاول و  بلاـغ  هگنل ، زا  ًاـتداع  دـندش .

. دومن تکرح  اجنآ  زا  یتشک  يرصع  تقو  درکن . يزیچ  شورف  هب  مادقا  رهش  لها  زا  یسک  نادیهش ، رورس 
دمآیم و رظن  هب  رود  زا  یفیرظ  هبصق  کی  هک  ریبز  تاذاحم  دیسر  یتشک  دشاب  مرحم  متـشه  هبنـش  هک  ام  سولج  مهدزناش  زور  رد  سپ 
ام لَدـَب  ندیـسرن  تاموزلم و  ندـش  مامت  تباب  زا  نامز  نیا  دـندش . جراخ  اـجنیا  رد  برع  جاـح  زا  یلیخ  دوب و  یناـمثع  تلود  هب  قلعتم 

لّلحتی
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بش مه  یتشک  قافتالا  نِم  دیدرگ و  دنلب  يرثکا  زا  اعوجاو  دایرف  هک  يّدح  هب  ات  دش  تخس  جاح  هب  رایـسب  زیچ  همه  يارب  زا  تاردنب  زا 
اجنآ رد  هک  نیرحب  ردنب  یخسرف  ود  هب  دیسر  شکمـشک  لوحال و  سرت و  رازه  اب  هک  نآ  ات  دوب  ناریح  ایرد  نایم  رد  تفر و  اطخ  ار  هار 
دنتفر نیرحب  هب  دندش و  هدایپ  سرت  زا  اجنآ  رد  رفن  هاجنپ  دص و  کی  برق  سپ  تسـشن . لگ  هب  یتشک  بآ  رزج  دـم و  تباب  زا  ًاتتغب  مه 

. دندش صالخ  و 
لاح نآ  نراقم  درک و  یمن  تکرح  هدـنامورف  لِگ ] ] لحو رد  ریپ  غالا  لـثم  هدـمآ  ـالاب  اـعوسات  هبنـشود  زور  زا  تعاـس  ود  اـت  مه  یتشک 

هیرهق تّوق  هب  یتشک  هیهلا  فاطلا  زا  یکدنا  زا  دعب  تفر . داد و  تکرح  هزاجا  درک و  هظحالم  ار  جاح  دـمآ . نیرحب  زا  مه  یتلود  بیبط 
هدش مامت  مه  یگدنز  مزاول  مامت  دوب  هدیشک  زور  تسیب  تداع  فالخرب  اجنآ  ات  هدج  زا  یتشک  رد  ثکم  هک  نآ  زا  داتفا . هار  هب  هیراخب 
نارق هس  هقح  ره  لاغذ  دشیم . هدیرخ  ناموت  کی  ياهقح  هب  دنفسوگ  تشوگ  [ 61 .] دیسریم هنامیپ  هب  مه  هیامیب  نیریش  مرگ  بآ  دوب .

ياپاترـس شپـش  كرچ و  نکمم . ریغ  مه  ریهطت  لیدـبت و  اذـک  و  للعفت . لـلعف و  اذـه  یلع  سق  و  دـیدرگیم . هتخورف  هراـچیب  جاـح  هب 
. تشذـگ دـهاوخ  هچ  درادـن  ًادـبا  ییاـج  هب  سرتسد  لاوحا  نیا  همه  اـب  هک  هراـچیب  جاـح  رب  هک  دوش  روصت  لاـح  هتفرگ . ورف  ار  قولخم 
ینونکم و ّتبحم  عیـشت و  تریغ  نآ  اب  هک  دوب  هدرک  هطاـحا  ساـن  داـحآ  هب  لاوحا  بـالقنا  ساوح و  یناـشیرپ  لاـح و  تبوعـص  يروط 

هدنب نیا  یچلزنا  جاح  رفن  دنچ  هک  نآ  رگم  داتفین  يرادازع  دای  هب  يدحا  دش . وحم  اهرظن  زا  شفیاظو  رسکی  اروشاع  مایا  هیرطف  تیبصع 
یتشک يالاب  هحفص  رد  كّربت  نّمیت و  ضحم  هدرک ، توعد  ار 
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هب لیلج  دیـس  یجاح  بانج  نامدوخ  قیفـش  قیفر  شهاوخ  هب  مه  سلجم  جنپ  راهچ  مدیدرگ و  یناوخ  هضور  هب  قفوم  سلجم  جنپ  راهچ 

ًاصوصخم دیدرگ . ثداح  یتشک  لها  رد  يرهق  لاح  بالقنا  کی  اروشاع  بش  رد  هک  نآ  ات  دش . لوغشم  دندوب  هدرک  هک  يرذن  بجوم 
یلو درک ، ادیپ  یبالقنا  مه  ایرد  بش  نآ  اروشاع  رثا  زا  دـندروآ و  بارطـضا  هب  ار  یتشک  ندـناوخ  هیثرم  ندز و  هنیـس  بارعا و  تعامج 

. دش مارآ  دوز 
نوچ مه  زور  نآ  دـسرب . اجنآ  زا  جاح  مزاول  ًامتح  یتسیاب  هک  رهـشوب  ردـنب  تاذاحم  دیـسر  یتشک  دـشاب  اروشاع  هبنـش  هس  زور  هک  ادرف 
رهـش زا  يرثا  ًادبا  دنام  لطعم  مه  يرـصع  ات  یتشک  هک  نآ  اب  دـندوب  يراد  بیـصم  مزاول  لوغـشم  هدرک ، فیقوت  هتـسب و  مامتلاب  ار  رهش 
هلیل هک  نآ  ات  يرابجا  ربج  هب  راچان  دوبن ، عنقی  ام  لقا  چیه  ياراد  يدحا  رگید  دـیدرگ . جاح  بارطـضا  جایتحا و  دـیزم  هلأسم  نیا  دـشن .
بآ هب  برعلا  ّطـش  هب  دیـسر  دوب  سحن  یتـشک  نآ  رد  اـم  سوـلج  متـسیب  زور  هک  شزور  رد  درک . تکرح  یتـشک  میاد  زاـب  هبنـشراهچ 

. نیریش
يزیچ و یب  همدـص  شوخ ، ياوهو  بآ  ییاراوگ  طـش و  فرط  ود  ياـشامت  تراـظن و  ترـضخ و  تباـب  زا  میدـش  طـش  دراو  هک  یتـقو 

ياشامت تباب  زا  يزیچیب  هصغ  تلاـسک و  یگتـسخ و  یتشک و  همدـص  دـش . لـصاح  [ 62] هزات ناج  دـیدرگ . عوفرم  یلک  هب  بارطـضا 
ياشامت هکلب  دـش  شومارف  دوب  راهب  لصف  هحوبحب  لـثم  ناتـسمز  هلچ  لـصف  نآ  رد  يزبس  توارط و  افـص و  رد  هنیاـعم  هک  طـش  فارطا 

: مندناوخ ماگنه  نآ  ردو  دیسر  مرطاخ  هب  رعش  نیا  دیناشوپ و  مه  ار  لوبمالسا  تاماش و 
بیر حرف ق -- هئارو  نوکی  هیف  تیسمأ  يذلا  برکلا  یسع 
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دیآ رکش  نوچ  راگزور  رگید  راب  رهز  زارتخلت  راگزور  نیا  درذگب 

دوب عقاو  طش  یقرش  فرط  رد  هک  مالسلا - هیلع  یلع - ماقم  هب  دوب  روهـشم  هک  هرومعم  تاذاحم  هب  دیـسر  یتشک  هبنـش  جنپ  زور  رد  سپ 
درک هظحالم  ار  جاح  مامت  دمآ . ینامثع  بیبط  دومن . فقوت  رهظ  تقو  ات  یتشک  سپ  دوب . یقاب  اجنآ  رد  شراثآ  ترضح  نآ  دجسم  هک 

هنیطنرق زور  هنابش  هد  تّدم  ناکم  نآ  رد  جاح  تعامج  هنیاعم  ًامسر  هک  یتلود  نوناق  تباب  زا  یلو  درک . ناشیا  جازم  تّحـص  هب  مکح  و 
. دـنداد روخب  ار  ام  سوبلم  فیقوت و  ناکم  نآ  رد  ار  اـم  یموجن  تعاـس  راـهچ  تسا و  طاـیتحا  لاـمک  ضحم  ناونع  نیا  هب  دـندنامیم .

هریل مین  يرفن  ره  دیاب  هک  نیا  ناونع  هب  هلهو  لوا  رد  هچ  نانچ  دنریگب . جاح  زا  یقاتلش  لوپ  کی  دنتساوخ  ینامثع  دونر  ءازجا  زا  یـضعب 
مه نالیگ  ناردنزام و  لها  لثم  حول  هداس  جاح  زا  یضعبو  دنیـشنب . دادغب  نتفر  يارب  ینامثع  زاهج  رد  هنیطنرق  یلطعم و  نودب  ات  میهدب 
ره رارق  زا  دوب  طش  روخارف  رد  هبترم  کی  یتشک  هک  مه  برع  زاهج  رد  میتخادـنین و  ناشیا  ساط  هب  هرهم  ًادـبا  هیقب  اـهام و  یلو  دـنداد ،
زا رفن  ود  بیقن و  یجاح  بانج  دیدرگ . هیهت  ینارگ  لامک  رد  هرـصب  زا  تشیعم  مزاول  مسق  همه  و  میتسـشن . دادـغب  ات  يدـیجم  ود  يرفن 
زا جورخ  ماگنه  یلو  درک . اود  اهام  درد  هب  یلیخ  هک  دندیرخ  لهس  یلیخ  تمیق  هب  امرخ  دلج  کی  یتح  دندش . نآ  لیصحت  رشابم  اقفر 

جاـح محازت  دـش و  هچ  هک  میوگب  هچ  جورخ  ماـگنه  رد  دوـب  هدـش  قیـض  اههلـصوح  هک  سب  زا  هناـخ  هنیطنرق  هب  نتفر  يارب  لّوا  یتـشک 
. دنوش لامیاپ  یعمج  یتشک  ربعم  مد  رد  هک  دیسر  نآ  هب  کیدزن 

نیجروخ تسد  کی  نم  دندوب ، هتفر  ولج  اقفر  هک  هدنب  یتح  [ 63]
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نم هب  يراشف  نانچ  كاب  یب  كارتا  جاح  تعامج  مدیـسر  ربعم  مد  هب  هک  نیمه  هزوک  بآ و  کـشم  اـب  باوختخر  هتـسب  تسد  کـی  و 

هب ار  نیجروخ  سپ  باوـختخر . هتـسب  هن  مدـید  نیجروـخ  هن  هک  مدـمآ  دوـخ  هب  تقو  کـی  مداـتفا . نیمز  يور  هیلع  یمغُم  هک  دـندروآ 
مدـش و لطعم  هچره  دـنام . دوقفم  دوب  هدـش  هتـسب  بانط  هب  دوب و  هدـیچیپ  وا  رد  مه  هدابل  ابع و  هک  باوختخر  هتـسب  یلو  متفاـی  تمحز 
هب هک  یتقو  متسشن . قیاق  هب  هناسویأم  مدرک . هدهاشم  ار  هیخَأ  ْنِم  ُءْرَْملا  ُّرِفَی  َمْوَی  دیـسریمن . نم  داد  هب  مه  يدحا  متفاین و  مدومن  صّحفت 
هک مدرک  ادیپ  قیاق  هت  رد  ار  باوختخر  هتسب  سپ  دش ، یلاخ  قیاق  هک  نیمه  مدش . هدایپ  مالسلا - هیلع  یلع - ماقم  لحاس  رد  متسشن  قیاق 

. مدومن ار  ادخ  رکش  دوب . هداتفا  قیاق  هب  ارهق  یتشک  مد  رد  تعامج  سوک  سوک  زا  دش  مولعم 
امهیلع نیمظاک - هب  ات  متفاین  اهنآ  زا  يربخ  رگید  هتسشن  رگید  زاهج  رد  دندرک  فّلخت  ام  زا  اقفر  زا  رفنود  ینامثع  زاهجهب  سولج  زادعب 

يارب یتشک  نیا  ًالّوا  دوب . يرگید  عضو  کی  دادـغب  يارب  هرـصب  زا  ینامثع  زاهج  یتشک  رد  نام  تکرح  مدـید . ملاس  ار  ناشیا  مالـسلا -
هحفـص نآ  رد  رـصحنم  جاح  لزانم  شوپور  یب  مه  نآ  هبترم  کی  ره  يوتحم  هناخ و  شتآ  کی  ياراد  دوب . هدش  هتخاس  طش  صوصخ 

رد قاتا  کی  دندرک . لزنم  اجنآ  رد  نیصّخشتم  زا  یعمج  دنتفگیم . هرمق  ار  وا  هک  یلفس  هبترم  رد  يرصتخم  قاتا  کی  ره  فّقـسم ، ریغ 
لمحت ياج  زاهج  نوچ  هتفرگ  رارق  الاب  هحفص  نامه  رد  جاح  مامت  دوبن . نوکـسم  یلفُـس  هقبط  دوب . ناتیپاک  لزنم  هک  تشاد  الاب  هحفص 

دوب راب  راورخ  دص  کی  هلمح  لباق  کی  ره  هک  رگید  هقبط  کی  زاهج  ود  اذل  تشادن ، رهاظ  هب  ار  راب 
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عقاو رد  دـندرکیم . تکرح  مه  ود  نآ  وا ، تکرح  یتشک و  نیا  هناخ  شتآ  هوق  هب  هک  هدوب  لـصو  هتـسب و  یتشک  نیا  راـسی  نیمی و  رد 

هچ نانچ  دور  ورف  لحو  هب  ادابم  هک  دربیم  ار  یتشک  طایتحا  لامک  هب  دندومیپیم و  هر  اعمج  ار  ّطش  [ 64] مامت دندوب و  زاهج  نیا  هیاریپ 
رایـسب يومیل  هس  ود  یکی  فّفخم  زاهج  نیا  رد  ام  سولج  ودب  رد  دندومن . صالخ  ار  یتشک  دایز  تمحز  اب  هک  داتفا  قافتا  هعفد  هس  ود 

هب ارم  ياوق  ماـمت  زور  هنابـش  کـی  مدـش . تخـس  لاهـسا  هب  ـالتبم  ًاروف  یتشک  تبوطر  هبلغو  اوه  تدورب  تباـب  زا  سپ  مدروخ . تشرد 
. دومن شعفر  كایرت  نیریش و  رانا  یهلا  دادما  هب  تبقاع  دنامن . متایح  زا  يزیچ  درب . لیلحت 

اجنآ رد  رحس  کیدزن  ات  هرامع . هبصق  هب  دیسر  مهدفه  هبنش  هس  هلیل  دومن . فوقو  يردق  اج  هس  ود  یتشک  مرحم  مهدزناش  هبنـشود  زور 
نان و يردق  دندوب ، باوخ  رد  یتشک  لها  زا  یبلغا  هک  بش  همین  نآ  رد  دنتشاد  تداع  هک  تقرس  هلیسو  يارب  هزره  بارعا  درک . فقوت 
هب دیـسر  يراهن  لصف  دش . یهار  یتشک  رحـس  زا  دعب  دـندرکن . يدربتـسد  هک  هللادـمحب  یلو  دـندومن ، شورف  يارب  یتشک  دراو  تشوگ 

. تیرک هبصق 
ار زور  یحاون  نامه  رد  دش . ترورض  ردق  هب  جاح  مزاول  هیهت  مه  اجنآ  رد  یلع . برغ  هب  هفورعم  هیرق  هب  دیسر  مهدجیه  هبنشراهچ  بش 
، ام هاش  نم  کی  ره  رارق  زا  دندناسر . یتشک  کیدزن  هب  طش  رانک  رد  شورف  يارب  يدایز  کمن  يودب  بارعا  تالیا  هنانز  هک  میدمآیم 

تسد زاهج  شکراب  نایم  زا  دوب  قوبسم  هنانز  نآ  لاح  زا  هک  كرت  جاح  زا  رفن  کی  دش . يرتشم  یلیخ  بارعا  جاح  ارهاظ  شورق . کی 
. دیناسر
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90 ص :
شبحاص يارب  طش  رانک  هب  کمن  لوپ  نودـب  شفرظ  درک . یلاخ  ار  کـمن  تفرگ ، هناـنز  زا  یکی  زا  شورق  کـی  رد  کـمن  دبـس  کـی 

راخ و نایم  طش  بل  رد  هار  خـسرف  کی  ات  دوب  اهام  نداد  تحایـس  اشامت و  یجاـح  دوصقم  هک  شورق  کـی  نآ  يارب  هفیعـض  تخادـنا .
دیهجیم نیمز  زا  عرز  ود  ردق  هب  یهاگ  تخیر . جاح  مامت  رـس  رب  دنک و  نادند  تسد و  اب  ار  طش  بل  مامت  خولک  یهاگ  دیود . کسخ 

رتاس يابع  تبقاع  دـندرکیم . اشامت  مه  نارگید  تشادـن . وا  هب  اـنتعا  ًادـبا  مه  یجاـح  درکیم . متـش  یهاـگ  یهاـگ .....  دیـصقریم . و 
ار شورق  یجاح  تقو  نآ  نتخادـنا . یجاح  فرط  هب  ندـنک و  راـهز  يوم  ندـش و  هروعلا  هفـشکم  هب  درک  اـنب  دز و  ـالاب  ار  دوخ  تروع 

بارعا هک  دوشیم  نیقی  تقو  نآ  تسا . هبترم  هچ  هب  ات  بارعا  یبیجنان  تلاذر و  هک  دینیبب  لاح  میدش . تحار  ات  وا  تمـس  هب  درک  ترپ 
زاهج رد  امرـس  تّدش  زا  هک  دش  کیدزن  هک  دـش  درـس  ياهجرد  هب  اوه  لاح  نآ  نراقم  [ 65](1) دـناسنج . نیا  زا  امامت  البرک  يارحص 
ییاج هب  یـسرتسد  میدنام و  یندروخیب  یلک  هب  امرـس  نانچ  رد  اقفر  كاسما  لوکأم و  لامها  رد  یتریـصبان  تباب  زا  هوالع  میوش . فلت 

هب میدیـسر  مرحم  متفه  تسیب و  هبنـش  هلیل  رجف  عولط  نراقم  هک  نآ  ات  میدرک  فرـص  اذغیب  ادرف  ات  بش  کی  جالعال  هک  میدرکن  ادـیپ 
لپ ياج  هب  هک  بآ  يور  زا  روبع  يارب  ینیتسوپ : ] ياهفغ رد  جراخ  یتشک  زا  ًاروف  حبـص  هضیرف  زا  دـعب  دـش . نشور  زور  ات  دادـغب  ردـنب 

. میتفرگ رارق  ناریا  نارق  کی  يرفن  ره  رارق  زا  دوش ]. یم  هدافتسا 
یچکرمگ زا  دیدج ، دادغب  هناخكرمگ  دراو  باتفآ  عولط  تقو 

. تسا یسدح  ریخا  هملک  - 1
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هب میداد  يدـیجم  عبر  يرفن  ره  دوب . رـضاح  نوتیاف  میدـش . میدـق  دادـغب  دراو  اجنآ  زا  میتفرگ . تمحز  هیام و  نودـب  ار  لاـمحا  هرکذـت 

ترـضح نیمامه  نیماما  سدقم  دهـشم  دراو  ًاملاس  ًاحیحـص و  دـمآ ، الاب  مرحم ] ] متـشه تسیب و  زور  باتفآ  زا  تعاس  ود  نوتیاف  طسوت 
ار ام  دیناسر و  لوسنق  تّحـص  هب  دادغب  رد  مان  دوبع  یجاح  ام  نابزیم  ار  ام  ياههرکذت  میدـش . مالـسلا - امهئابآ  یلعو  امهیلع  نیمظاک -
زا دعب  میتخادنا . لحر  رّهطم  مرح  کیدزن  مان  نیسح  یجاح  يارـسناوراک  رد  هک  ردق  نیمه  میدوب . هدیکـشخ  امرـس  زا  یلو  درک  تحار 

تداعـس و نیا  لین  زا  دـش . یگتـسخ  عفر  دـمآ . لمع  هب  ترایز  لسغ  لماک و  فیظنت  میتفاتـش . مامح  هب  لـمأتالب  ياـچ  رـصتخم  فرص 
. دش تامدص  تامطل و  مامت  عفر  میاهدومن . تدوع  ایند  هب  تمایق  ربق و  زا  هرابود  ایوگ  رهش  توارط  تمعن و  يروفو  هدهاشم 

رد ترایز  لیمکت  زا  دعب  میدیدرگ . قفوم  قوش  وزرآ و  لامک  اب  نیَرّونم  نیَدقرم  ترایز  هب  دعب  میدروآ . اجب  لّوا  رد  هنارکش  هدجس  ود 
کی يرفن  ره  رارق  زا  هناـبرع  طـسوت  هب  مرحم  موـس  تسیب و  هبنـشود  بش  رد  سپ  تداعـس ، لیـصحت  بوـلق و  هیفـصت  زور و  هنابـش  ود 

نیب رد  ار  راپ ] ] راچ هک  هناشن  نیا  هب  میدومن  یط  هناور و  یـشرافس  تکاپ  يرغط  دنچ  میدش . البرک  هسّدـقم  ضرا  هناور  ًاففخم  يدـیجم 
. دیسرن شیاج  هب  مه  اهتکاپ  نآ  زا  یکی  دندیپاچ ، هار 

بجوم هب  هار  رابغ  یگتـسخ و  نامه  اب  یلاخ  ناتـسود  ياـج  تلهمـالب  میدـیدرگ ، ـالبرک  دراو  هبنـشکی 24  بش  هب  هدـنام  تعاس  کی 
ترضح ینیسح و  سدقم  ناتسآ  لیبقت  هب  ناشدوخ  شیامرف 
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هب مه  اجنآ  رد  فارشا ، فجن  هب  تکرح  رگید  زور  هس  ود  ناخیلع  یجاح  يارسناوراک  رد  ار  لزنم  فّرشم ، مالسلا - امهیلع  لضفلاوبا -

. لصاح لماک  ترایز  زور  دنچ  ضرع  رد  مه  اددجم  البرک  هب  تعجارم  میدیسر . وزرآ 
-. مالسلا هیلع  نیَسُحلا - ّقحب  انایحأ  ْقُزْرا  ًاثلاث و  ًایناَث و  اَْنقُزْرا  َّمُهَّللا 

. تسا حرش  زا  ینغتسم  تعجارم  لاوحا  هیقب 
روهش 1332 ق. نم  نابعش  رهش  سماخ  یف  ًاریرحت 
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همظعم هکم  رفس  لیصفت 

هراشا

- افرش هللا  اهداز  - 
هتشون

هلودلا ریدم  ناخ  دومحم  ازریم 
ششوک هب 

نایرفعج لوسر 
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95 ص :

همدقم

لاجر زا  ریخا  درف  هک  تسا  تسا  هنطلسلا  ریشم  ناخ  دمحا  ازریم  ردارب  رکشل  ریزو  هلودلا  ریدم  ناخ  دومحم  ازریم  همانرفس  نیا  هدنـسیون 
دروم ثیح  نیا  زا  هدوب و  راک  لوغـشم  ناجیابرذآ  رد  اهلاس  اـم  هدنـسیون  اـما  دوب . هیلاـم  هیلدـع و  هلخاد ، ریزو  يراـجاق ، تلود  روهـشم 
سدق هناتـسآ  تیلوت  تسا  هاش  نیدلارفظم  تنطلـس  تسخن  لاس  هک  لاس 1314  نامه  زا  نارهت  رد  تسا . هدوب  هاش  نیدـلارفظم  داـمتعا 

. تسا هدش  رکشل  ریزو  اهدعب  هدش و  هدرپس  يو  هب  يوضر 
لاس زا  يو  هب  یهجوت  لـباق  تاراـشا  هک  تسا  يرفظم  عیاـقولا  تآرم  زا  هتفرگرب  همه  اـبیرقت  دـمآ  دـهاوخ  يو  هراـب  رد  لـیذ  رد  هچنآ 
هدش هسدقم  ناتسآ  تیلوت  لاس 1314  هجح  يذ  رد  هلودـلا  ریدـم  باتک ، نیا  رد  دوجوم  عالطا  نیتسخن  ساسا  رب  دراد . ات 1322   1314

ریخ نیما و  تسرد و  سرتادـخ و  رادـنید و  يارزو  زا  هک  هلودـلا  ریدـم  ناخ  دومحم  ازریم  بانج  تسا : هتـشون  نیخروملا  کـلم  تسا .
هسدقم هناتسآ  تیلوت  هب  تسا  تلود  تلم و  هاوخ 
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يدامج هام  رد  تسا : تسا  هتشون  ومه  ص 85 .) ( 1386 بوتکم ، ثاریم  پاچ  :) عیاقولا تآرم  ) دش رختفم  اهنکاس  یلع  هللا  مالس  هیوضر 

، تسا ناریا  تکلمم  سرتادخو  رادنید  يارزو  زا  هک  سدـقم  ناتـسآ  یـشاب  یلوتم  هلودـلا  ریدـم  ناخ  دومحم  ازریم  بانج  هیناثلا 1315 
 ... هدرک ربارب  لخد  اب  ار  جرخ  هلودلا  ریدم  دوب . هدرک  ادیپ  ضرق  هسدقم  هناتـسآ  یغلابم  هلمج  زا  هدومن  هلیلج  تیلوت  هب  نایاش  یتامدـخ 

(. 126 تآرم : ) دومن هکربتم  هناتسآ  تاجراخم  میدقت  ار  دوخ  هیلوتلا  قح  ناموت  رازه  هدزاود  لاس  نآ  رد  هلودلا  ریدم  دنتفگ 
هدوب مظعا  کـباتا  داهنـشیپ  هب  نیا  هدـش و  بوـسنم  روـشک  ترازو  هب  رفـص 1318 ق  موس  رـشع  رد  يو  نیخروملا  کلم  هتـشون  هب  اـنب 

(. 578 عیاقولا : تآرم  ) تسا
کلم ناخ  نیسحلادبع  هک  تسا  نآ  تفگش  اما  تسا  هدوب  رکشل  ریزو  رفس  زاغآ  ماگنه  رد  يو  هک  دیآیم  رب  همانرفـس  نیمه  همدقم  زا 

ياهرکون نایم  هک  نیا  اب  دش . لوزعم  رکـشل  ترازو  زا  رکـشل  ریزو  هلودلا  ریدـم  هجح 1322  يذ  لوا  رهـش  رد  تسا : هتـشون  نیخروملا 
هک ینامز  تسرد  خـیرات ، نیا  (. 740 عیاقولا : تآرم  ) هدزن رـس  وا  زا  مه  یفالخ  چیه  دـشابیم و  سرت  ادـخ  رادـنید و  تسرد و  درم  هاش 

نیا اسب  دشاب . هداد  خر  نیخروملا  کلم  يارب  یهابتشا  دیاب  نیربانب  دربیم . رسب  جح  رد  هلودلا  ریدم  تسا 

www.Ghaemiyeh.comهمدقم ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 102 

http://www.ghaemiyeh.com


97 ص :
فیاظو و ترازو  زا  هلودلا  نیما  هک  نآ  زا  سپ  ناضمر  رخآ  رشع  رد  تسا : هتـشون  لاس 1320  عیاقو  رد  ومه  دشاب . دعب  لاس  هب  طوبرم 

(. 782 عیاقولا : تآرم  ) داد هلودلا  ریدم  یجاح  هب  ار  وا  لغش  هاش  درک  افعتسا  فاقوا 
هنطلسلا هقث  تسا : هتشون  لاس 1320  ياهدادخر  لیذ  مه  نیخروملا  کلم  هدرک و  دای  هنطلسلا  هقث  شرسپ  زا  همانرفـس ، نیا  رد  هدنـسیون 

رسپ دیاش  (. 908 عیاقولا : تآرم  ) دش دنلبرس  فیاظو  يافیتسا  فاقوا و  فیاظو و  تباین  هب  فاقواو  فیاظو  ریزو  هلودلا  ریدم  یجاح  نب 
هدـش ناجیابرذآ  یـشاب  سیون  رکـشل  هدـعق 1317  يذ  مود  رـشع  رد  نیخروـملا  کـلم  هتـشون  هـب  زاـب  هـک  دـشاب  ماـظن  ریــشم  وا  رگید 

. تسا هدرک  دای  وا  زا  نیلبقتسم  هب  هراشا  اب  نایاپ  رد  هک  هدوب  وا  رگید  دنزرف  مه  هلودلا  زازعا  (. 496 تآرم : .) تسا
اهتنا همانرفس و  يادتبا  رد  هک  یتاراشا  رب  نوزفا  دوخ  تسا . هدوب  تختیاپ  هتـسجرب  ياههرهچ  زا  هدنـسیون  هک  دوش  راکـشآ  بیترت  نیدب 
نایاپ رد  هاش  نیدـلارفظم  زا  مه  يا  همان  دراد ، دوخ  زا  يرون  هللا  لضف  خیـش  هلمج  زا  تختیاپ  مهم  نویـسایس  اـملع و  دـیدزاب  دـید و  رد 

: دسیونیم نینچ  هاش  تشاددای  نیا  رد  تسا . هدروآ  هداتسرف  يارب  هک  یتاغوس  هراب  رد  همانرفس 
هللاءاش نا  میدومن . هظحالم  ار  امش  هضیرع  هلودلا ! ریدم 
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هقث دوب . یلاخ  روضح  رد  تدـم  نیا  رد  امـش  ياـج  ًاـتقیقح  تسا . لوبقم  دـیاهدرک  اـم  هب  ـالبق  مناد  یم  هک  ییاـهاعد  لوبق و  امـش  جـح 

ار تافتلا  لامک  مه  امـش  هب  میراد . اهنآ  تامدخ  زا  ار  تیاضر  لامک  دندرک . یم  تمدخ  بوخ  امـش  بایغ  رد  هلودلا  زازعا  هنطلـسلا و 
رفظملا 1322 رفص  رهش  داتفا . هدیدنسپ  نسحتسم و  رایسب  دیسر . دوب  هداتسرف  تاغوس  مسر  هب  هک  ییایشا  میراد .

همانرفس نیا 

تلود نیا  نابـصنم  بحاص  زا  رگید  یکی  طـسوت  هک  تسا  يراـجاق  هرود  رد  جـح  یـسیون  همانرفـس  تکرح  همادا  رد  رـضاح  هماـنرفس 
هایس يایرد  تمس  هب  ناریا  لامش  قیرط  زا  دنا ، هتفر  جح  هب  نارهت  زا  نامز  نیا  هک  يدارفا  بلاغ  دننام  تسرد  زین  وا  ریسم  هدش و  هتـشون 

همانرفس لیصفت  هب  همانرفس  نیا  تسا . هدوب  قیرط  نامه  زا  تشگزاب  هدج و  سپـس  زئوس و  لاناک  هیردنکـسا و  لوبناتـسا و  هب  اجنآ  زا  و 
یبلاج تاکن  يواح  راصتخا  مغر  هب  اما  تسین  راشفا و ...  ناخ  نیـسحلادبع  ازریم  هلودلا ، نیما  ازریم ، داهرف  دننام  هرود  نیا  لصفم  ياه 

. تسا نیمرح  هار و  ریسم  هراب  رد 
هناخباتک نآ  تسرهف  رد  هدش و  يرادهگن  کلم  هناخباتک  رد  هرامش 3899  هب  هحفص  رد 17  همانرفس  نیا  زا  يا  هخسن 
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نیمه هب  دوب . ور  گنر و  مک  تفرگ  رارق  هدـنب  رایتخا  رد  هک  يریوصت  طـخ و  دـب  یکدـنا  هخـسن  تسا . هدـش  یفرعم  ص 366 ) (ج 3 ،

. دنام اناوخان  یتاملک  تهج 
. تسا هدیماجنا  لوط  هب  رفص 1322  ات  هدش و  زاغآ  يرمق  نابعش 1321  رد  رفس  نیا 

رد رگا  ای  دـشاب  روکذـم 1323  لاس  دـیاب  ای  هدـعاقلا  یلع  هک  تسا  ( 1322 دیاش : رفظملا 1323( رفـص  رهـش  لوا  همانرفـس  نایاپ  خیرات 
. تسا نارهط  هب  وا  دورو  زور  هک  دشاب  مجنپ  زور  زا  سپ  مک  تسد  هکلب  هن  نآ  لوا  دیاب  تسا   1322

مراودیما ناشیا ، زا  ساپس  راهظا  اب  دیسر . نایاپ  هب  يرواخ  هدیعس  مناخ  راکرس  يراکمه  اب  یناجرم  همانرفـس  همانرفـس و  نیا  هلباقم  راک 
. دشاب یسراپ  نابز  رد  جح  تایبدا  رشن  رد  رگید  یماگ  زین  رثا  نیا  راشتنا 

نایرفعج لوسر 
مرحم 1429  15
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[ نارهت زا  تکرح  هدامآ  نابعش 1321 :  22]

نویامه ترضح  یلعا  سّدقم  ياپ  كاخ  بایفرـش  یـصّخرم  يارب  لیئ 1321  ناقشوت  مظعملا ، نابعش  رهـش  مود  تسیب و  هبنـشجنپ  زور 
، هتفر ماظن  قاتا  هب  هناورـسخ ، نویامه  ياپ  كاخ  لیبقت  هلماـک و  تادّـقفت  محارم و  لذـب  زا  سپ  هدـیدرگ ، هادـف - اـنحاورا  یهللا - ّلـظ 

باتفآ طختـسد  رکـشل ، ترازو  هرادا  یـشاب ، یـشنم  هنطلـسلامیعن  بانج  دنتـشاد . روضحماـظع  ناسیونرکـشل  ناـبانج  مومع  هکیتلاـحرد 
بانج راختفا  هب  مظعا  رالاسهپـس  الاو  فرـشا  ترـضحهب  باطخ  رکـشل  ترازو  تباـین  يارب  هدـنب  نیا  دوخ  ياعدتـسا  بسح  رب  هکطمن 

هدنب نیا  ِدوخ  زا  يدنماضر  ِلامک  راهظا  ماخف ، ناسیون  رکشل  هیلک  دومن و  تئارق  دوب ، هتفای  روضح  فرش  هنطلسلا  هقث  دنزرف  بآمتلالج 
فرص زا  دعبو  دندرک  تّرـسم  راهظا  هچنآ  دیاز  هنطلـسلا  هقث  بانج  هدهع  هب  رکـشل  ترازو  تباین  ندش  لّوحم  ببـس  دندومن و  ًاروضح 

. دش تعجارم  لزنم  هب  هدومن ، عادو  ناسیون  رکشل  اب  ماظن  قاتا  زا  راهن 
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[ یظفاحادخ نابعش : رهش  هعمج 23  زور  ]

ترفاسم ياعد  هدومرف ، عادو  هدروآ  فیرشت  ندید  هب  یبنلادبع  خیـش  جاح  ياقآ  ینامزلا ، دهتجم  باصن ، لضاوف  لیاضف و  بانج  حبص 
هیلع میظعلادبع - هدازهاش  ترضح  ترایز  هب  هدش ، راوس  هکسلاک  هب  ناشیا  نتفر  زا  دعب  دندرب . فیرـشت  هدناوخ ، هدنب  نیا  ياهشوگ  هب 

یلاعت كرابت و  دـنوادخ  زا  سّدـقم  عجـضَم  هکّربتم و  هعقب  نآ  رد  تیدـحا  ترـضح  زا  هدرک و  عادو  هدـش ، فّرـشم  میلـستلا - هیحتلا و 
بانج لزنم  هب  اـجنآ  زا  دـنک و  تدواـعم  ًاـملاس  ًاحیحـص  هدومن ، تمالـس  تّحـص و  هب  گرزب  رفـس  نآ  ِضیف  كاردا  هک  دومن  تلأـسم 
قافتا نسُح  زا  دش و  فرـص  اجنآ  راهن  هدـمآ ، ناکم  لقن  ناونع  هب  هنازخ  هیلام و  ریزو  هنطلـسلا ، ریـشم  ياقآ  مخفا ، ِمرکا  ِّلجا  باطتـسم 

يارب يدوبهب  تلاح  دـماین و  هبون  هللادـمحب  هعمج  زور  نآ  رگید  دـندوب  هدرک  قرع  هدـش و  ناشیا  جازم  ضراع  لبق  زور  هک  یبت  هبون و 
دوبعم ترضح  رکـش  تیثیح ، نیا  زا  دیدرگ و  تغارف  هب  لّدبم  دوب ، هیاغلا  یـصقا  هک  هدنب  نیا  رطاخ  ینارگن  تسویپ و  لوصح  هب  ناشیا 

. دش مادقا  رفس  ِبابسا  صقاون  عفر  هب  هدنام ، اجنامه  مه  هبنش  زور  هدومن ، تماقا  ناشیا  ياههناخ  رد  ار  بش  نآ  دمآ و  میدقت  هب  نادزی 
ياقآ ّلجا  باطتسم  بانج  دندروآ . فیرشت  هللا - همّلس  هللاناحیر - دیساقآ  ياقآ  مالسالاهقث  باصن  لضاوف  لیاضف و  بانج  هبنش  رـصع 

ترفاسم ياعد  مرتحم  نایاقآ  نیا  ود  ره  هریغ ، ياچ و  فرـص  زا  دـعب  هتـشاد ، ینازرا  فیرـشت  دـعب  تعاـس  مین  هب  هللا - همّلـس  ینیرحب -
. دندرب فیرشت  هدناوخ 
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ردق هب  هدروآ ، فیرشت  هللا - همّلس  یناردنزام - دهتجم  هللاالضف  خیش  جاح  ياقآ  مالسالا  هجح  باصن  تدافا  لضافا و  بانج  نآ ، زا  سپ 

هدومن عادو  زین  ناشیا  اب  دـندناوخ و  هدـنب  ياهشوگ  هب  دـندومرف  فطل  ناشیا  زین  رفـس  تمیزع  ياعد  هتـساخرب و  هتـسشن ، تعاس  کـی 
. دندرب فیرشت 

هلودـلا و عیفر  یجاح  نابانج  هلودـلا و  ردـص  یجاح  بآمتلالج  بانج  هنطـسلا و  ردـتقم  بآمتلالج  بانج  اراد و  هدازهاـش  باون  دـعب ،
. دنتفر هدومن  عادو  زین  اهنآ  دندمآ . نویامه  ریصب  هلودلا و  نیع  ناطلسلا و  فصآ 

هک دوب  هداد  ماغیپ  هسوش  هار  سییر  هبنـش ، زور  هدـعو  هب  هدـش  هراجا  تشر  یلا  هفالخلاراد  زا  يراپاچ  هکـسلاک و  هاگتـسد  ود  نوچ  [ 2]
زا دعب  مه   (1) تلود ...  ریفس  دنورب و  دیاب  یم  تشر  هار  زا  هبنشکی  زور  يارب  کلملا  ریـشم  هلودلادجم و  نابانج  لثم  مه  رگید  یعمج 

رم هار  نیمه  زا  دیاب  یم  نآ 
بعصأ بابحألا  هقرافم  نکل  بعص و  توملا  ّنا  نولوقی 

. تسا دیفس  لصا  رد  هملک  کی  ياج  - 1
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[ نیوزق هب  دورو  هبنشکی 25 : حبص  ]

رالاس ناخ  حلاص  ازریم  بآمتلالج ، بانج  هک  اهناوید  تارامع  رد  هدش ، دراو  نیوزق  هب  هبنشود 26  رصع  هدرک ، تکرح  دابآ  باهش  زا 
[. میدش رقتسم  ] دندومن ییاریذپ  مکاح و  مرکا 

زا دـعب  دـندوب ، هدومن  یباصعا  دّدـمت  هدـش و  نیوزق  دراو  هدـنب  زا  لبق  تعاس  ود  هک  راجاق  یناخلیا  هلودـلا  دـجم  ّلجا  باطتـسم  بانج 
، دندوب هارمه  هنطلـسلا  همرح  هیلع  باون  نوچ  تارامع ، نآ  زا  یکی  رد  ار  بش  ره  هدـنب  نیا  دـندش . تشر  فرط  هب  مزاع  ناشیا  تاقالم 

تـشر فرط  هب  مزاع  هدومن ، رـضاح  دوب  هدش  هیارک  هک  ار  يراپاچ  يراگ  اههکـسلاک و  هتـشذگ ، بش  زا  تشه  تعاس  رد  هدرک  تماقا 
یلعالم هّرد  ات  اههار  رد  اما  دش . تشر  دراو  نابعش  رهش  خلس  هعمج  بش  هتشذگ ، هلّـصفم  لزانم  زا  زور  هنابـش  جنپ  تدم  رد  مدیدرگ و 

. تشادن یتبوعص  نادنچ 
هّرد هب  ییاچ  یـشابرون  زا  خسرف - ود  ییاچ : یـشابرون  هب  يدنک  کیب  زا  خسرف - ود  يدـنک : کیب  هب  کنویب  زا  خـسرف - راهچ  کنویب :

هب لیجنم  زا  خسرف - ود  لیجنم : هب  الابالاب  زا  خسرف - ود  الابالاب : هب  رانچاپ  زا  خـسرف - ود  رانچاپ : هب  یلعالم  هّرد  زا  خـسرف - ود  یلعالم :
- خسرف ود  مودک : هب  مشاه  هدازماما  زا  خسرف - ود  مشاه : هدازماما  هب  رابدور  زا  خسرف - ود  دابآ : متـسر  هب  رابدور  زا  خسرف - ود  رابدور :

. خسرف جنپ  تشر : هب  مودک  زا 
هک رابدور  لیجنم و  الاب و  الاب  رانچاپ و  هب  هک  یلعاّلم  هّرد  زا  یلو 
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كراچ هس  ردـق  هب  هار ، ياههاگترپ ] ] ياههاگدرپ فرط  بلغا  هسوش و  اـههار  هک  نآ  اـب  دوب ، لـیجنم  هناـخدور  ياـههرانک  هّرد و  ًاـمامت 

هرهز اذه  عم  دوشن . ترپ ] ] درپ يراگ  هکسلاک و  مدآ و  لام و  هک  دناهدیشک  راوید  چگ ، کهآ و  گنـس و  اب  ضرع  عرذ  راهچ  عافترا و 
. دوش ترپ ] ] درف صخش  ادابم  هک  نآ  ندید  رّوصت  زا  دشیم ، بآ  ناسنا 

فرـشا باطتـسم  ترـضح  تشر  رد  دیامرفیم . ظفح  همیظع  تارطخ  زا  دشابیم  ناگدنب  لاح  لماش  دنوادخ  لضف  هک  اجنآ  زا  اّما  [ 3]
دنچ كدی و  هکـسلاک و  تشر  هب  هدنب  دورو  ماگنه  الاولا - هتکوش  تماد  ناطلـسلا - دضع  مظعا  هداز  هاشنهاش  هلودـلا  مخفا  دـجما  عفرا 

قتسا هب  ار  ناشتاجهلمع  فیراعم  زا  رفن 
کی تشر  [ظ ] تلایا مکاح ] ] زور نآ  يادرف  میدش . دراو  یضر  دیس  یجاح  بانج  هناخ  هب  هتـشذگ  بش  زا  مین  تعاس و  کی  ًارـصتخم 

زا دعب  زور  دش . هداد  یفرـشا  ددع  هد  هدـنروآ  هب  دـندوب . هدومرف  تافتلا  دافیا و  کیربت  ناونع  هب  هدومرف ، تمحرم  يریمـشک  لاش  هقاط 
ياچ هلایپ  کی  هدوب ، ناشتمدـخ  تعاس  کی  دنتـشاد . لوذـبم  تمحرم  دّـقفت و  لامک  مدـش . ناـشکرابم  روضح  بایفرـش  مدوخ  دورو ،

ًارهظتسم فرص و 
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زا هنامرحم  متشاد ، تماقا  هیلا  راشم  جاح  لزنم  رد  هک  يزور  هنابـش  نامه  رد  یلو  دش ؛ تعجارم  لزنم  هب  هدیدرگ ، صخرم  ناشتمدخ  زا 

الاو و ترضح  دوخ  زا  بوخ  یلیخ  دش ، راسفتسا  هک  مظعم  هدازهاش  ترضح  راتفر  كولـس و  تاقیقحت  رالاس ، هنطلـسلا و  دیمع  زا  وا و 
زور هب  زور  یلاعت  هللاءاشنا  دنوادخ  دندومنیم . هادف - انحاورا  هناکولم - نویامه  سدقم  تاذ  هب  ییوگاعد  دیجمت و  فیرعت و  ناشءازجا 

لاحلاُهّفرم ناشلیلظ  ّلظ  رد  ناریا  یلاها  مومع  هک  دـیازفیب  هادـف - انحاورا  نابرهم - فوؤر  هاشداپ  نیا  دوعـسم  دوجو  تماقتـسا  رمع و  رب 
. دننارذگب راگزور 

[ تشر رد  ناضمر : لوا  ]

، هدومن تکرح  هیلاراشم  جاح  هکسلاک  اب  تشر  زا  ناضمر  هّرغ  هبنش  زور  هدوب ، یضر  دیـس  یجاح  نامهیم  زور  کی  بش و  ود  هلمجلاب ،
، هدومن عادو  اجنامه  زا  ار  هنطلسلادیمع  دش . هتسشن  بادرم  هب  هدمآ ، هقردب  رالاس  هنطلسلادیمع و  نابانج  هک  یتلاح  رد  متفر ، رازاب  ریپ  هب 

. یلزنا یلا  دوب  هارمه  هب  رالاس  یلو  درک  تعجارم 
بانج اب  هدنب  هتفر و  یلزنا  هب  وا  هدومن ، عادو  مه  رالاس  اب  هدیدرگ ، رـضاح  یتراجت  یتشک  دش  ثکم  هک  تعاس  مین  هلـصاف  هب  یلزنا  رد 

. میدش هناور  هتسشن  هللا  یلع  اًلّکوتم  یتشک ، رد  نیفرط  عابتا  هلودلا و  دجم  لجا 
زا میدومن  تکرح  هدنام  بورغ  هب  تعاس  هس  هک  دعب  هب  اراتسآ  زا  یلو  تشذگ ، مطالتیب  هنهد  زا  تشادن و  یبیع  لّوا  زور  بش و  ایرد 
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هدـش قرع  قرغ  میاضعا  عیمج  اما  مدومنن  غارفتـسا  نکل  دروخ ، مه  هب  ملاح  هدـنب  دوخ  تشاذـگ و  مطالت  ياـنب  اـیرد  نارکنل ، يذاـحم 

. دندرکیم یق  لصتم  هداتفا و  ًامامت  مناهارمه  مدوب . هداتفا  لاحیب 
رد زور  ود  بش و  کی  میدیـسر . رهظ  زا  لبق  هبوکداب  هب  ناـجیب  هدرم  دـش ، ناـضمر  میـس  زور  حبـص  میدوب . اـیرد  رد  بش  ود  ًارـصتخم 

ّلجا بانج  هکیتروص  رد  هتفر ، هبوکداب  هناخنیشام  هب  ناضمر   4 هبنش ، هس  زور  [ 4] رهظ زا  دعب  دش . تماقا  رّفنت  لامک  اب  اجنآ  هناخنامهم 
. دندوب هدش  رضاح  سیلفت  هبوکداب و  ياهلوسنوق  اب  نتخادنا  هار  يارب  گروبزرطپ ] ] غوبزرطب راتخم  ریزو  کلملا  ریشم 

کی هنطلـسلا و  مخفا  هنطلـسلا و  همرح  دوـخ و  نـهآ ، هار   (1) هجرد ...  هب  هدرک  عادو  تارـضح  اـب  هتفرگ  موطاـب  یلا  هبوکداـب  زا  تـیلب 
یقت و یجاح  هک  هرمن 3  رد  هک  يرفن  ود  ناخ و  ریشب  یجاح  هتسشن و  مود  هرمن  رد  رفن  ود  مدآ  رکون و  یقب  ام  هتسشن و  هنانز  راکتمدخ 

دراو هتشذگ  هبنـشجنپ 6  بش  زا  تعاس  راهچ  یلا  ناضمر  هبنش 4  هس  هدنام  بورغ  هب  تعاس  ود  زا  هتـسشن  دنـشاب ، زپشآ  میهاربا  یجاح 
نوچ هدـش  رـضاح  اجنآ  لوسنوق  موطاب  هب  دورو  زا  دـعب  دـیدرگ . تفاسم  نیا  یط  موطاب  هب  هبوکداب  زا  تعاس  یـس  رد  هک  میدـش  موطاب 

. میدومن تماقا  هتفر ، كرت  ربکا  یلع  يدهشم  لزنم  هب  هدرکن ، تماقا  هناخنامهیم  رد  رگید  دوب ، هارمه  لایع 
، هدمآ موطاب  لوسنوق  هبنش  جنپ  حبص  دندروآ . فیرشت  هدنب  ندید  هب  هبنشجنپ  رصع  دندنام . هناخنامهیم  نامه  رد  هلودلا  دجم  بانج 

[ لوا هرمن  :] دیاش اناوخان  هملک  ود  - 1
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تلود نارازگراک  ياضما  يارب  تانم  هدزاود  دنیامن . اضما  هدیشک ، لوق  ینامثع  سور و  لوسنوق  دنهدب  هک  دش  هداد  ناشیا  هب  اههرکذت 

. دش هداد  موطاب  لوسنوق  ناخ  اقآ  ازریم  بانج  قیدصت  هب  ینامثع 
، متفر موطاب  مامح  هب  دراد . ناحجر  اجنآ  هب  هبوکدابو  رتمک  هبوکداب  زا  موطاب  رهش  يدابآ  تیثیح  زا  تسا . رایسب  ياچ  تخرد  موطاب  رد 
هب ماش  يارب  لوسنوق  دـش . هداد  مامح  هار  باهذ  رد  هکـشرد  هب  تانم  کی  یماـمح و  هب  تاـنم  راـهچ  دـشابیم . فّظنم  هزیکاـپ و  یلیخ 

لزنم زا  هتشذگ ، بش  زا  راهچ  تعاس  رد  ماش  هعومجم  کی  اذهعم  دنتفر . هلودلادجم  بانج  متـساوخ . رذع  دومن . توعد  شدوخ  لزنم 
. هدش رومأم  موطاب  هب  هک  تسا  ناسارخ  لها  زا  لوسنوق  میدوب . هدومن  فرص  ماش  ام  دوخ  هکیتلاح  رد  دندوب ، هداتسرف  لوسنوق 

هب هزور  تفه  هک  دنتفر  موسماس  نزوبارط و  يارب  زا  هدـش  راوس  یتراجت  یتشک  هب  موطاب  رد  تماقا  بش  ود  زا  دـعب  هلودـلا  دـجم  بانج 
. دش هداتسرف  ناغمرا  ناونع  هب  هدش ، عایتبا  ناموت  یس  هک  یناوریش  لاش  هقاط  کی  موطاب  لوسنوق  هب  دنسرب . لوبمالسا 

[ موطاب زا  تکرح  ناضمر :  12]

. هدمآ نتخادنا  هار  يارب  یتشک  هب  مه  لوسنوق  هتسشن ، يوسنارف  یتشک  هب  ناضمر   12 هبنشراهچ ، رصع  هدش ، تماقا  زور  تفه  موطاب  رد 
. میدیسر نزوبارط  هب  حبص  یلا  بش  لّوا  زا  هدومن ، تکرح  یتشک  دنتفر و  موطاب  هب  هدومن  عادو  ناشیا  اب  بورغ  هب  بیرق 

هک ییاهراب  داتسیا . نزوبارط  رانک  رد  یتشک  رصع  یلا  ار  زور  نآ 
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بش زا  تعاس  شش  هداد ، هدروآ ، زین  دننک  يریگراب  تسیاب  یم  هچنآ  نزوبارط  زا  دندرک و  لمح  اهقیاق  اب  دورب  تسیابیم  نزوبارط  هب 

ياهقیاق موسارک  زا  هداتسیا و  تسا ، ینامثع  كاخ  زا  يرهش  هک  موسارک ، هلکسا  هب  حبص  یلا  دومن ، تکرح  یتشک  هتشذگ ، هبنـش  جنپ 
. دندرب دوب  یندش  لمح  اجنآ  هب  هچنآ  هدمآ ، هددعتم 

بانج دنـشابیم . یتشک  نیمه  رد  شاهدازرداربو  ردارب  اب  فاّرـص  ياقآ  دـمحم  يدهـشم  مدـید  یتشک ، هب  ندـش  راوس  زا  دـعب  موطاـب  رد 
یتشک نیا  رد  یملاع  صخـش  هلاحمال  هک  هرقف  نیا  زا  دـناهدمآ . ناشیا  اب  زین  هوعدـلا  باجتـسم  هب  روهـشم  ینیوزق  دـمحم  دیـس  یجاـح 

رد شاهچب  رفن  ود  لایع و  اب  یحیسم  یمیکح  صخش  هکنآ  تهج  زا  یلو  دیدرگ ، لصاح  يدونشخ  هچنآ  دیاز  دیدرگ  سنوم  نابزمه و 
یفرط زا  درذـگیم و  تخـس  یلیخ  دـیامنیم  یمارآیب  هیرگ و  شاهچب  زا  رفن  کی  هدـش و  عقاو  هدـنب  ینوکـسم  قاـتا  هیاـسمه  یتشک ،

: دمآ مرظن  هب  ظفاح  رعش  نیا  یتشک  فوخ 
لئاح نینچ  یبادرگ  جوم و  میب  کیرات و  بش 

اهلحاس نالابکبس  ام  لاح  دنناد  اج  ك --
زا لیـصفت  دیجم ، هللا  مالک  زا  يوزج  تئارق  ندـناوخ و  زا  سپ  دوب ، هدومن  عولط  باتفآ  و  [ 5] هتخادنا رگنل  یتشک  هک  یتقو  موسارک  رد 

؛ دیآشیپ هچ  نیازا ، دعب  ات  دش  ریرحت  موسارک  یلا  موطاب 
ِِهلآَو ِهیَلَع  ُهللاایَّلَص  دَّمَحُِمب  ًاریَخ  اَنرُوما  َِبقاَوَع  لَعجا  َّمُهّللا  »

یلا هدومن  تکرح  بورغ  هب  بیرق  هتخادنا ، رگنل  یتشک  رـصع  ات  میدـمآ  تساههلکـسا ، زا  یکی  هک  مور ، هب  ناضمر   14 هعمج ، زور  «. 
تعاس

[ موطاب زا  تکرح  ناضمر :  12]www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 115 

http://www.ghaemiyeh.com


110 ص :
اجنآ زا  هنابـش  هدومن ، يریگراب  زین  اجنآ  رد  داتـسیا و  یتشک  رـصع  یلا  اجنیا  رد  زین  هدـش ، دراو  اینوگ  هب  هتـشذگ  هبنـش  جـنپ  بش  زا  هس 

. دومن تکرح 

[ لوبمالسا هب  دورو  ]

یلا گنسرف  راهچ  بیرق  هک  لوبمالسا ، هنهد  هب  ناضمر  رهش  متسیب  حبص  هدوب ، زیگنادارق  يایرد  يور  رب  زور  هنابش  شـش  هکنیا : اًلمجم 
، تشادن هلـصاف  لصو و  رگیدکی  هب  همه  هک  یتارامع  يدابآ و  فرط  ود  تفاسم  نیا  یط  رد  میدـش . دراو  دراد  تفاسم  لوبمالـسا  رهش 

عفرا سنرپ  ّلجا  باطتسم  بانج  بناج  زا  هک  دوب  هدشن  هدایپ  زونه  دیسر  هک  هلکـسا  هب  دعب  دوب . هدشن  هدهاشم  اجچیه  رد  هک  دش  هدید 
هدش رضاح  كرمگ  نداد  اهراب و  ندرب  ندش و  هدایپ  يارب  هک  دوب  لوسنوق  اهنآ  زا  یکی  هک  بصنم  بحاص  رفن  ود  ریبک ، ریفـس  هلودلا ،

یتشک هب  دندوب  هدـش  دراو  هدـنب  زا  لبق  زور  هس  هک  هلودـلا  دـجم  ّلجا  باطتـسم  بانج  اب  ریفـس  بانج  دوخ  تعاس  مین  زا  سپ  دـندوب ؛
قافتا هب  دعب  هدومن  ثکم  دندوب ، یتشک  رد  هریغ  راّوز و  زا  هک  یصاخشا  ریاس  ندش  هدایپ  هطـساو  هب  یتشک  رد  عبر  کی  ردق  هب  دندمآ ،

هدنب يارب  دراد و  تفاسم  هناخ  ترافـس  هب  مدق  رازه  ود  بیرق  هک  یلزنم  هب  هدـش ، فرـص  ياچ  هلایپ  کی  هتفر ، یترافـس  لزنم  هب  ناشیا 
. متفر دندوب ، هدومن  نییعت  ینعی  هدرک ؛ هراجا 

تعجارم ناضمر  هام  رخآ  یلا  هک  دنداد  رارق  هدنب  ابو  دنتفر  هینوب  هدش  نهآ  هار  راوس  دیرخ  يارب  هلودلادجم  بانج  شرصع ، زور  نامه 
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. متفرگ هزور  ناضمر  زور 21  زا  دنام و  مهاوخ  هک  مداد  رارق  ناشیا  اب  دوب ، نتفرگ  هزور  هماقا و  دصق  ملایخ  نوچ  مه  نم  دومن . دنهاوخ 

هـس ریـشرس و  يرود  کی  زین  نآ  يادرف  کیربت و  ناونع  هب  ینیریـش  ینیـس  کی  مدـمآ  لزنم  هب  هک  زور  نامه  رـصع  ریبک  ریفـس  بانج 
هچیلاق درف  کی  مه  هدنب  دندروآ . لمع  هب  ییاریذپ  همزال  دندمآ و  ندید  هب  ناشدوخ  مه  رصع  داتسرف و  بوخ  رایسب  دیفس  لسع  یطوق 
ناغمرا مسر  هب  دوب  هدش  عایتبا  ناموت  هاجنپ  لهچ - هک  یناورش  لاش  هقاط  کی  اب  دوب  نآ  تمیق  ناموت  داتفه  تصش - هک  العا  یمـشیربا 

. مداتسرف ناشیا  يارب 
، یقب اـم  دوب ؛ ناـمهیم  نارکنل  مالـسالا  خیـش  بش  نآ  رد  دومن . توعد  راـطفا  يارب  هناخترافـس  هب  ریفـس  ِباـنج  دورو ، زا  دـعب  بش  هس 

ّاقفتم هدش  رضاح  ترافس  رد  هک  دوب  هدومن  مالعا  ریفـس  مه  ناضمر  زور 25  دوب . نامهیم  مه  ناقاخ  نیما  دندوب و  ترافـس  دوخ  يازجا 
هک یلاع  يانب  هچ  يدجـسم و  هفرُط  هچ  میتفر . دوب ، ناشرـصع  زامن  تقو  دندناوخیم و  تعامج  زامن  هک  یتلاح  رد  یفوصایا  دجـسم  هب 

هـشوگره زامن  زا  سپ  دوب و  کی  ره  دـق  عرذ  لهچ  هک  تشاد  قامـس  گنـس  نوتـس  تصـش  هاجنپ - هدـش ، اـنب  قامـس  گنـس  زا  ّاـمامت 
. دندومن یم  توالت  نآرق  هتسشن ، یتعامج 

رد متفر . دوب ، یلاع  رایـسب  يانب  مه  نآ  دوب ، ینامثع  ناطلـس  دادـجا  هینبا  زا  هک  دـمحا  ناطلـس  دجـسم  هب ] ،] دجـسم نآ  ياـشامت  زا  سپ 
ار هریغ  هریغ و  ینامثع و  مالـسالا  خیـش  رـسپ  فاقوا و  ریزو  هجراخ و  لود  ریزو  هک  ار  ینامثع  تلود  يـالکو  زا  یعمج  نوچ  تعجارم 

هب زین  دندوب ، هدرک  توعد  مه  ارم  دندوب و  هدومن  توعد  راطفا  يارب 
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ناشیا هب  ارم  ریفس  هدوب و  هناخترافس  رد  هتشذگ  بش  زا  هس  تعاس  ات  دندوب و  هدرک  هیهت  یلّصفم  ریشرس  راطفا  هدرک ، توعد  هناخترافس 

. دش لزنم  هب  تعجارم  هس  تعاس  رد  دندومن . یفرعم  کی  کی  هدنب  هب  ار  ناشیا  و 
ریفـس بانج  اب  راجت  فراعم  زا  یعمج  اب  ار  هدـنب  نارهط  یچهزاغم  لیعامـسا  دـمحم  یجاح  ردارب  مه  ناـضمر  مراـهچ  تسیب و  بش  رد 
لزنم هب  هتشذگ  بش  زا  تعاس  هس  هدش ، راطفا  فرص  ریفـس  اب  اجنآ  رد  مه  بش  نآ  زین  دوب . هدومن  توعد  شدوخ  لزنم  رد  راطفا  يارب 

[6] امومع [ظ ] ظفل نیا  اب  امش  زا  یناجیابرذآ  راجت  هک  دندرک  راهظا  میدوب  ناشیا  اب  هک  یلایل  نیا  زا  یکی  رد  ریفـس  بانج  دش  تعجارم 
هک دومن  راتفر  يروطهب  دوب  ناجیابرذآ  رد  یتلود  هدمع  تامدـخ  يّدـصتم  هک  لاس  لهچ  رد  ینالف  هک  دـندومن  ًابایغ  يدـنماضر  راهظا 

نیا اهنآ  شهاوخ  تاراهظا ، نیا  زا  دـعبو  دومن  راتفر  مدرم  هماـع  اـب  كولـس  نسح  لاـمک  اـب  دـیجنرن . ناـشیا  زا  یندا  یلعا و  زا  يدـحا 
مـشتحم هیثرم  زا  شدوخ  طخ  هب  رعـش  درف  دـنچ  شدوخ  تایح  لاحرد  لوبمالـسا ، میقم  ریفـس  ناخ ، نسحم  خیـش  یجاح  نوچ  هکدـش 

هیحتلا و فالآ  هیلع  ابع - لآ  سماخ  ترـضح  يرادهیزعت  مایا  رد  هریغ  یناجیابرذآ و  راـجت  هک  هدـلاو  ناـخ  هیکت  رد  اـجنآ  رد  هتـشون و 
رد هک  دنهدب  ار  اهنآ  ضعب  ای  نآ  همه  ای  دناهتـشون  دوخ  طخ  هب  هک  مشتحم  راعـشا  ياههبیتک  نآ  زا  ینالف  رگا  دـنیامنیم . بصن  ءانثلا -

دهاوخ ینالف  دوخ  يارب  يورخا  رجا  اهام و  نانتما  رکـشت و  هیام  نیبم و  عرـش  جـیورت  ثعاب  یلیخ  مینک ، بصن  هدـلاو  ناخ  رد  ماـیا  نآ 
. دش
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متـسناد یم  رگا  متـشاد . دوـجوم  نارهط  رد  دـقن  هب  راعـشا  نآ  زا  هدزاود  هد - ردـقهب  اـّلا  مدوـبن و  قوبـسم  هکهرقف  نیا  رد  مداد  باوـج 

زا مراد  دوـجوم  هچنآ  مدوـمن  تعجارم  نارهط  هب  شوـخلد  ملاـس و  حیحـص و  رفـس  نیا  زا  رگا  هـک  مـنکیم  دـهع  هللاءاـش  نا  مدروآـیم .
هدلاو ناخ  رد  هک  متسرفیم  هدنابسچ ، هتخت  هدز و  نغور  الط و  هدومن و  لقن  مهدیم  هللاءاش  نا  مه  ار  هیقب  متسرفیم ؛ هدش  لقن  هکییاهنآ 

. دنامب هدنب  زا  يراگدای  ناریا و  تلود  ییوگاعد  يارب  راگدای  نیا  ناریا  لها  طوطخ  زا 
هوکشاب یلیخ  ار  ینامثع  ناطلس  دیع  مالـس  سلجم  هک  دندومن  رارـصا  ریفـس  بانج  دوب ، هدش  تماقا  لوبمالـسا  رد  ناضمر  دیع  ات  نوچ 

باب زا  هک  دندوب  هداد  تافیرـشت  ریزو  هب  تروص  ریفـس  دوخ  تهج  نآ  هب  دـینیبب و  ار  سلجم  نیا  هک  تسا  نیا  رتهب  دـنیامنیم . دـقعنم 
. دنیایب دنشاب ، ناشناگتسبو  رسپ  اب  ناشدوخ  هک  ناریا  هیلع  تلود  ربتعم  ياهرکون  زا  رفن  شش  هک  دوشب  لصاح  نذا  یلاع 

[ ینامثع ناطلس  ِمالس  سلجم  رد  روضح  ]

نذا دننک ، اشامت  ار  اجنیا  مالـس  عضو  هدـمآ  مه  اهنآ  دننیـشنیم ، هجراخ  يارفـس  هک  سلجم  ياههناخالاب  رد  مالـس  سلجم  داقعنا  نامز 
جاح وزج  هک  مه  ناقاخ  نیما  هلودلادجم و  بانج  ردارب  رـسپ و  رفن  ود  اب  کی  ره  هلودلادجم و  بانج  هدنب و  تهج  نیا  هب  دـندوب . هداد 

رد ناشدوخ  مادام  اب  کی  ره  مه  هجراخ  يارفـس  میتفر . مالـس  داقعنا  زا  لبق  ریفـس  ییامنهار  هب  هناخالاب  نآ  رد  دوب ، هدمآ  لوبمالـسا  هب 
زا یگرزب  زیم  دوب . هدش  عّمجم  اجنآ  رد  رفن  دص  کی  بیرق  دندوب . هدمآ  اجنآ 
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توهام سابل  اب  ناطلس  دوب ، هتـشذگ  زور  زا  تعاس  جنپ  هک  تعاس  ود  زا  سپ  دندوب . هدومن  رـضاح  هریغ  ياچ و  تالآهویم و  ینیریش و 

، دوب ناطلـس  لباقم  هناخالاب  رد  هک  کیزوم  هتـسد  دـنچ  ًاروف  هک  دـندش  دراو  سلجم  هب  هتـسب ، رمک  رد  هداس  یماظن  هرارق  اب  هداـس  هاـیس 
. دندز مالس 

، دوب رتگرزب  يردق  تکمین  زا  هک  یتخت  نیمی  فرط  هب  دندناوخ و  ییاعد  هدومن ، دنلب  نامـسآ  هب  ور  تسد  ناطلـس  دوخ  مالـس ، زا  دـعب 
- هس کی  ره  ناشدوخ ، عضوهب  دندمآ  دندوب ، ملق  بابرا  هک  ارزو ، مظعا و  ردص  ًاءادتبا  هدومن ، سولج  دننیشنب  یلدنص  يور  هکنآ  لثم 

یه عضو  نیمه  هب  روطنیمه  کی  کی  دـندرک . لیبقت  ار  ناطلـس  یماظن  وتلاـپ  نماد  هدـش ، کـیدزن  مک  مک  دـندومن و  اـّنمت  هعفد  راـهچ 
. دنتفر ار ، ناطلس  نماد  دندیسوب  هدومن و  اّنمت  هدمآ ،

سابل اب  فیدر  هب  بیترت ، هب  روطنیمه  رفن  رازه  ود  بیرق  دـش . هریغ  ناموت و  يارما  نارادرـس و  گـنج و  ریزو  ندـمآ  ياـنب  نآ ، زا  سپ 
راسی فرط  هب  هتـساخرب  تکمین  نامه  نیمی  فرط  زا  ناطلـس  دش  ماظن  لها  ندمآ  يانب  هکینامز  دندمآ و  کی  ره  هرادـق   (1) یماظن ... 

(2) هیبش ...  نآ  رس  هک  تشاد  تسد  رد  هشر  هداتسیا و  یماظن  سابل  اب  یـصخش  راسی  فرط  رد  تخت  يولهپ  رد  دندرک و  سولج  تخت 
رود رد  تعجارم ، ارهقهق  روطهب  دندیسوبیم و  ار  نآ  هتفر ، لماح  صخـش  نآ  کیدزن  تقو  نآ  انمت ، زا  سپ  تشاد . هشیر  دوب و  تسد 

. دنداتسیایم مالس  سلجم 

. اناوخان هملک  کی  - 1

. اناوخان هملک  کی  - 2
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زا رفن  ود  دش . املع  ندمآ  يانب  دعب ، هب  نآ  زا  دندمآ . بیترت  نیمههب  ناگدنـسیونو  نایـشنم  نآزا  دعب  دندمآ . روطنیا  رفن  رازه  ود  بیرق 
اب مه  ناطلـس  دندناوخ . يزیچ  تونق  لثم  دـندومن ، دـنلب  ار  ناشتـسد  اهنآ  داتـسیا . تساخرب و  تکمین  يور  زا  ناطلـس  دـندمآ ، هک  اهنآ 

. دندناوخ يزیچ  روط  نامه  ناشیا 
ماظن لها  بیترت  نامه  هب  دندمآ ، کی  کی  یه  هتخادنا ، لیامح  اب  اهنآ  تسشن و  زاب  ناطلـس  دندمآ و  طسوتم  ياملع  دنتفر و  اهنآ  دعب 

. دش متخ  سلجم  دنتفریم و  دندروآیم و  اجهب  انمت  مزاول  هریغ  و 
هداتـسیا هفـص  جـنپ  راهچ - سلجم  فارطا  رد  همه  هک  هریغوماظنلها ، دـندز و  مالـس  هعفد  کی  نایچناکزوم  تساـخرب  ناطلـس  هکنیمه 

. دنتفر ناطلس  دندومن و  دنلب  نوسلوا » قاس  ناطلس   » هب ادص  هعفد  کی  دندوب ،
هلودلادجم بانج  هدنب و  هب  تبسن  ناطلس  بناج  زا  داتسرف  [ 7] ار شدوخ  بیان  تافیرشت  ریزو  میدوب ، هدماین  نییاپ  هناخالاب  زا  اهام  زونه 

یتلود هناخترافـس  هب  ار  ام  ریفـس  زاب  تعجارم  رد  میداد . هنارّکـشتم  یباوج  دوب  یـضتقم  هکیروطهب  مه  اهام  دـندوب . هدومرف  دّـقفت  راهظا 
هب ییوگاعد  زامن و  يادا  يارب  هدـنب  دـنتفر و  اههزاغم  هب  ندـیرخ ...  يارب  هلودـلادجم  بانج  هدـش ، فرـص  اجنآ  رد  راهان  ياچ و  هدرب ،

. مدش نآ  لوغشم  مدومن و  لزنم  تعجارم  اذک ] ] زاین زجع و  ینقزرا ، هّزعلا  بر  ترضح  هاگرد  هب  هاشداپ ،

[ لاوش  4]

نادرگاش ندید  يارب  ریفس  بانج  هتشذگ ، لاوش  هام  زا  زور  راهچ 
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 ... دـنداد ناحتما  بوخ  یلیخ  نیمّلعتم  ًاتقیقح  هتفر ، هسردـم  هب  دـندوب ، هدومن  هناخ  ملعم  هب  توعد  اهنآ  ناحتما  لوبمالـسا و  هناـخ  مّلعم 
دنچ مه  اهنآ  دنتـسه ، تعاضبیب  میتی و  هکنادرگاش  زا  مه  يرفن  دـنچو  دـنناوخیم  ایفارغج  هسنارف و  نابز  یبرع و  سرد  یـسراف و   (1)

هفرحزا هکدوب  دنهاوخ  لماک  داتـسا  کیره  درذگیمن  يزیچ  هکدندوب  لوغـشم  يزودـشفکهب  رفن  دـنچو  یطایخ  يدـنچو  يراجن  هب  رفن 
دقن هسردـم  ياهدرگاش  هناعا  تهج  هب  ناموت  هاجنپ  کی  ره  هلودـلادجم ، باـنج  هدـنب و  درذـگیم . لـمکا  وحنهب  ناشنارذـگ  ناـشدوخ 

. میدومن تعجارم  میداد و 

[ هیردنکسا فرط  هب  تکرح  لاوش :  9]

هنطلـسلا ریـشم  لجا  بانج  هب  یفارگلت  تکرح  ناـمز  هیردنکـسا . فرط  هب  هدومن  تکرح  یتسپ  یتشک  اـب  لوبمالـسا  زا  لاوش  رهـش  مهن 
. میدومن تکرح  لوبمالسا  زا  دننادب  هک  مدومن 

دعب رـضاح و  دندوب ، هدومن  توعد  ّوعدم  رفن  دـص  راهچ  برق  هک  ترافـس  یمومع  سلجم  رد  نتفر ، ِتهج  هب  تکرح  زا  لبق  زور  کی 
یف كاسما  هنک و  هنک  ندروخ  اب  دیدرگـضراع ، یبت  بش  دـش . هدروخ  هداد ، ییومیلبآ  تبرـش  ناکتـسا   (2) یکاروخ . فرـص  هب  میتفر 

. دمآ میدقت  هب  هّزعلا  ّبر  ترضح  رکش  هدش ، رتهب  هدومن ، قرع  هلمجلا 
هداّرط مدمآ . ایرد  بل  یلا  ناشیا  اب  هتفر  هناخترافـس  هب  ریفـس  بانج  توعد  هب  دوب ، یتشک  تکرح  يانب  هک  لاوش  مهن  هبنـشراهچ ، حبص 

هک

. دیفس هملک  کی  هزادنا  هب  - 1

هکاوف دیاش : تسا . یسدح  یکاروخ  - 2
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میتفر یتشک  هب  اجنآ  میتفر و  دوب ، یتشک  دُعب  نادیم  کی  بیرق  هتسشن  هدارط  هب  ناشیا  اب  دندوب . هدومن  رـضاح  دوب  ریفـس  لام  ًاصوصخم 

. ریفس اب 
مه یتعاس  مین  زا  دعب  متفر . هدنب  ریفس  اب  زور  نآ  حبص  هک  دندوب  هدومن  تماقا  هتفر ، یتشک  هب  هبنـشراهچ  بش  هلودلادجم ، لجا ، بانج 

یتشک هب  ناشدوخ  ياهمدآ  اب  هلودـلادجم  بانج  تهج  يرگید  هدـنب و  يارب  یکی  ینیریـش  هبعج  ود  دـندومن ، تماقا  یتشک  رد  ناـشیا 
ناموت داتـشه  هک  نآ ، هیارک  دندوب ، هدومن  نیعم  لوبمالـسا  رد  هک  ییاههناخ  یتح  دـندروآ . لمع  هب  ار  ینابرهم  لامک  ًاتقیقح  دـندروآ .

مه هدنب  میهدب . نامدوخ  دنتشاذگن  ار  هیارک  دش  رارـصا  ردق  ره  دوب و  هداعلا  قوف  تمحز  نیا  مدید  مه  هدنب  دندوب . هداد  ناشدوخ  دوب ،
، دندوب هدیشک  تمحز  لوبمالسا  تماقا  رد  هک  ریفـس ، بانج  ياهمدآ  هب  دشیم  هدنب  هناخ  هیارک  هّصح  هک  ناموت  لهچ  نامه  یتشک  رد 

. دومن هیردنکسا  فرط  هب  تکرح  رهظ  هب  بیرق  یتشک  دنتفر و  ناشیا  دعب  مداد . ناشیا  ناوخ  هضور  دیس  طسوت  هب 

[ ریمزا لاوش : هبنش 11  جنپ  ]

. میدیـسر ریمزا  رهـش  هب  دوب ، تکرح  رد  یتشک  هک  هتـشذگ  لاوش  مهدزای  هبنـش  جنپ  زور  زا  تعاس  کی  یلا  هبنـش  جـنپ  بش  زور و  نآ 
یتشک زا  هلودلادجم  بانج  دش . هدهاشم  رود  زا  یگنشق  رایسب  رهش  داتسیا . ریمزا  هلکـسا  رد  تشاد  هک  يراب  رـصتخم  نداد  يارب  یتشک 

- عیقب همئا  و  هلآو - هیلع  هللا  یّلص  لوسر - ترضح  ربق  ترایز  زج  هب  یّمه  رفس  نیا  رد  نوچ  هدنب  دنتفر . ریمزا  ياشامت  يارب  هدش ، هداپی 
مهیلع هللا  مالس 
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: دمآ مرطاخ  هب  دارفا  نیا  هدشن . هدایپ  دشابیمن ، دوبن و  رظن  رد  همّظعم  هکم  ترایز  و  نیعمجا -

اهرهش نوچ  ياهدید  تبرغ  هب  و  یتف ت -- یک  قشاع  هب  یقوشعم  تفگ 
تسا ربلد  يو  رد  هک  يرهش  نآ  تفگ  تسا  رتشوخ  اهناز  رهش  نیمادک  سپ 

بترتم نآ  رب  هدیاف  هچ  يویند  ياهرهـش  نیا  ندید  دوشب . كرد  امظع  تاضویف  نآ  هک  دهدب  قیفوت  دیامرف و  لّضفت  دنوادخ  هللا  ءاش  نا 
. مدومنن مه  ندش  هدایپ  هب  لیم  ًادبا  تهج  نیا  هب  دوب . دهاوخ 

، هزات يالقاب  ناتـسمز  لصف  نیرد  نوچ  راـنید . دـصناپ  وا  زا  رهـش  هقح  رارق  زا  دـش ، عاـیتبا  هقح  ود  دـندوب . هدروآ  هزاـت  يـالقاب  ریمزا  زا 
یکی هب  هتشذگ  باتفآ  زا  تعاس  ود  هعمج  حبص  هدومن ، تکرح  ریمزا  لباقم  زا  هعمج  بش  هدنام  بورغ  هب  تعاس  کی  تشاد . یگزات 

کیلـش ددـع  دـنچ  يادـص  تعاـس  مین  زا  دـعب  هداتـسیا ، یتـشک  نآ  يذاـحم  هدیـسر ، یتـشک  دوـب ، هیرب  هـب  یّمـسم  هـک  ناـنوی  رهـش  زا 
. دندومن کیلش  وا  دورو  تافیرشت  تهج  دوب . هدمآ  یتشک  اب  هزات  اجنیا  هب  نانوی  هاشداپ  نز  دنتفگ : مدومن . راسفتـسا  دش . هدینـش ] ] پوت

. دمآ رظن  هب  یبوخ  گنشق  رایسب  رهش 
ایرد یتشک ، زا  ندش  هدایپ  زا  لبق  تعاس  جـنپ  راهچ - میدوب . بآ  يور  رب  [ 8] زور جنپ  بش و  راهچ  هیردنکسا  هب  لوبمالـسا  زا  ًاعومجم 

اههناخنامهیم هک  نآ  هطـساو  هب  نم  نکل  و  هنمارا ، هناخنامهیم  هب  دنتفر  هلودلا  دجم  بانج  دش . تکاس  دوز  دـمحلا هللا  اما  دومن . یمطالت 
هناخ رد  تهج  نیا  هب  هدروخ ، اهنآ  ياذغ  ًءاجلا  تسیابیم  دیـسریمن و  مه  هب  ًادـبا  ناملـسم  راکتمدـخ  هکنآ  تباب  زا  دوب ، سجن  یلیخ 

. متفر هدومن  هیارک  ناموت  راهچ  يزور  هب  یناملسم 
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[ هیردنکسا ]

نب رباج  رّونم  ربق  هیردنکـسا  رد  دـشن . نکمم  تحار  باوخ و  چـیه  هشپ  تّدـش  زا  هدـمآ ، لمع  هب  اـمرخ  لـخن  هیردنکـسا  ِرهـش  نیا  رد 
ردپ هک  رصم  میدق  ویدخ  يدجسم ؛ یهاگراب و  دبنگ و  تسا . عقاو  هیردنکسا  رهش  دوخ  یخسرف  مین  رد  همحرلا - هیلع  يراصنا - هللادبع 

. متفر راوگرزب  نآ  ترایز  هب  هتسشن  هکسلاک  هب  یتشر  رجات  یلعدمحم  يدهشم  ییامنهار  هب  هدومن . انب  هتخاس و  دشاب  ویدخ  نیا 
رازه راهچ  زا  دیآیم و  اجنیا  هب  ددعتم  ياهیتشک  دشابیم . یگرزب  ردنب  دراد . رایسب  هیلاع  هینبا  تارامع و  تسا . يربتعم  رهش  هیردنکـسا 

هـسوش یقبامو  هدیـشارت  گنـس  اب  بلغا  هک  دراد  فیظن  ددعتم  نابایخ  دـیامن . یم  تکرح  نآ  رد  زور  هنابـش  رتشیب  هکـشرد  هکـسلاک و 
سیلگنا و هکنآ  اب  نآ  هنکس  تسا . سیلگنا  سیلپ  زابرـس و  زا  نآ  ولخاس  دراد . حیجرت  لوبمالـسا  هب  يزیمت  یکاپ و  تیثیح  زا  دشابیم .

ياهشکراب نوگاو و  دننزیم . فرح  یبرع  نابز  هب  هیردنکـسا  دوخ  یلاها  یلو  دنیامنیم ، ملکت  ناشدوخ  نابز  هب  کی  ره  تسا ، هریغ 
. دنتسه تکرح  رد  هتشذگ  بش  زا  تعاس  تشه  یلا  حبص  زا  لاصتالا  یلع  رایسب 

هب عوبنی  ای  زئوس ] ] سیئوس رد  هک  دنتفر  رـصم  هب  هزور  جنپ  راهچ - هدومن ، عادو  هدنب  اب  دندمآ ، دورو  زا  دعب  زور  کی  هلودلادجم  بانج 
اجنآ هب  دنزاسب ، هاگراب  دبنگ و  مهدب  تسا  رـصم  رد  هک  رتشا  کلام  ربق  يارب  دناهدومن  رذن  هک  دنتـشاد  روکذـم  روط  نیا  دنـسرب . هدـنب 
لاـیخ متـشادن و  يراـک  رـصم  رد  نوچ  هدـنب  یلو  میاـیب . عوبنی  هب  نآ  زا  سپ  هداد ، لـمعلا  روتـسد  لوپ و  يرجاـت  طـسوت  هب  هک  موریم 

نیارد رظن ، رد  تحایس 
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. تفر مهاوخ  یلاعت  هللاءاش  نا  زئوس ] ] سیئوس هب  نهآ  هار  اب  هیردنکسا  نیمه  رد  متفرن . رصم  هب  ترایز ، زج  هب  دوبن ، رفس 

يولهپ رد  زین  يروبق  دش ؛ هدناوخ  هحتاف  اهنآ  روبق  رس  رب  هکتسا  هیردنکسا  نیمهرد  لاینادو ، نینرقلاوذ  ردنکـسا  نامقل و  ترـضح  روبق 
: هدش هتسب  رمرم  گنس  اب  کی  ره  روبق  متفر ، اشامت  يارب  هکلیذ  لیصفت  بجومهب  دوب  هِدِحیلع  ياج  رد  رباقم ، نیمه 

- ًاضیا هریـشمه  اضیا - ردارب  اشاپ - دیعـس  هدلاو  اشاپ - دیعـس  اشاپ - نوسوط  ِدوخ  ًاضیا - رـسمه  اشاپ -) یلعدـمحم  رتخد  ) نوسوط هدـلاو 
. دندوب ینامثع  عباوت  زا  دش  مولعم  دندوب . هدنک  خـسن  قیلعتـسن و  ِیلج  طخ  هب  رمرم  زا  یحول  هدـحیلع  عضو  هب  کیره  يارب  یلعدـمحم .
. ندیدرگ نتـشگ و  روطهب  زواجتم ، هلپ  دص  زا  هک  هدـش  ادـیپ  یهوکریز  رد  دـندومن ، روکذـم  تسا  لاس  راهچ  هک  هیردنکـسا  رد  ییاج 

غارچ شدرگره  رد  ندـش  ادـیپ  زا  دـعب  ییانـشور  يارب  تسا و  رتمک  كراچ  کی  کی ، ره  ياه  هلپ  هک  دروخیم  نییاـپ  هب  نتفر  ناـمز 
یلیخ هرونت  لثم  دناهدیشارت ؛ اهگنس  زا  شک  سفن  ود  میدق  زا  یلو  دوش ، یم  نشور  دناچیپیم  نآ  نیظفحتسم  هک  دناهتـشاذگ  کیلرتیل 

نآ رودارود  ییاـههلپ  دـیامن و  سّفنت  دـناوتب  صخـش  هک  دوـشب  لـخاد  اـهنآ  زا  اوـه  مه  دـهدب و  ییانـشور  نییاـپ  مه  هک  تسا  گرزب 
. دوریم نییاپ  نآ  اب  هک  دناهدیشارت  اهشکسفن 

ارم نآ ، ياوهو  هوک  متفر . هلپ  داتـشه  ات  هدنب  دراد . ددـعتم  یگنـس  ياهنوتـس  هک  دناهدیـشارت  هوک  نامه  زا  گرزب  یترامع  ریز  نآ  رد 
ریز هب  متسناوتن  رگید  تشاذگ . قرع  نتخیر  يانب  مندب  زا  تفرگ و 
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، هدـید رود  ناـمه  زا  دوـمن . نشور  هدز  تسد  ار  ریز  نآ  کـیلرتیل  غارچ  زاـب  ظفحتـسم  ناـمه  مورب . ار  رگید  هـلپ  تـسیب  هد  هوـک و  نآ 

. اًلّصفم دوب  هدید  هتفر  لبق  زور  هنطلسلا  مخفا  یلو  مدرک ، تعجارم 
هک دناهتـشاذگ  یگنـس  توبات  رد  زارد  ِنایلاس  زا  هدز ، نغور  هدرم  ياهمدآ  هک  دراد  هِدِحیلع  ياج  رد  [ 9] مه هب  لصتم  هناخ  کیتنآ  ود 

عمج اـجنآ  زین  نـیمز  يور  نیطالـس  زا  رایـسب  یمیدـق  ياههکـس  دوـب . اـجنآ  رد  هریغ  هـچب و  نز ، درم ، هدـشن ، هدیـسوپ  اـهنآ  ياـهنفک 
. دناهدومن

[ هیردنکسا زا  تکرح  ]

زا لاوش  هبنـشکی 21  زور  دومن . ینابرهم  راـهظا  یلیخ  دـمآ . ندـید  هب  سیون  ظـفاحم  اـشاپ و  هیردنکـسا ، زا  تکرح  زا  لـبق  زور  کـی 
رـصم لوسنوق  هکیفارگلت  هدرک و  ندید  هدمآ ، لوسنوق  دورو ، تعاس  رد  دش . هدومن  تفاسم  یط  تعاس  هد  رد  سیئوس ، یلا  هیردنکـسا 

دـش هداد  باوج  دومن . نم  هب  دندوب ، هدومن  اجنآ  زا  ار  هدنب  تکرح  راسفتـسا  هدرک و  سیئوس  لوسنوق  هب  هلودلادجم  بانج  شهاوخ  هب 
هب ًاقفتم  دیروایب ، فیرـشت  ادرف  زورما و  امـش  رگا  عوبنی . فرط  هب  دش  دـهاوخ  تکرح  یتشک  اب  اجنامه  رد  هبنـش 25 ، جنپ  هللاءاش  نا  هک 

. تفر میهاوخ  عوبنی 
نهآ هار  سیفآ  رد  هنطلسلا  مخفا  ًاوهـس  میدوب ، هدومن  تماقا  هک  رتچ  ددع  ود  نهآ و  هار  لّوا  هرمن  قاتا  رد  هک  رولور  هچناپط  هضبق  کی 

، هتفر رصم  هب  يرفدنمش  هدنام و  اجنآرد  هناخراک   (1) اب ...  هکدوب  هدش  هداد  عالطا  رصم  هب  ًافارگلت  دندوب . هدنام  هتـشاذگ ، هار  طسو  رد 
رد هک  هلجع  زا 

. اناوخان هملک  کی  - 1
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يروف نم  هب  سیئوس  رد  هدروآ  هدشن  سیئوس  دراو  زونه  تعاس  هس  زا  سپ  هدنام ، اجنامه  دندومن  سیئوس  هار  طسو  رد  رفدنمش  سیفآ 

هریل هتفرگ 31  سیئوس  رد  هناخ  بحاص  هریل   6 هدش ، تماقا  سیئوس  رد  زور  جنپ  دندومن . لیوحت  هداد  هدـندروآ  هب  یماعنا  هداد  لیوحت 
هتشذگ زور  زا  تعاس  کی  نآ  ِحبـص  دومن ، تکرح  بش  لّوا  زا  هک  یتشک ، هب  ندش  راوس  زا  دعب  دش . هداد  هدج  یلا  یتشک  تیلب  يارب 

. میدیسر انیس  روط  هب  هک  دوب 
. دومن تکرح  یتشک  زاب  دنتفر . هتسشن  تعاس  کی  ردق  هب  دندید و  ار  یتشک  لها  هدمآ ، انیس  روط  زا  هریغو  میکح 

بش لّوا  زا  تشاذگ . مطالت  جوم و  يانب  ایرد  رخآ  بش  رد  یلو  دیسر ، عوبنی  هب  ات  دوب  تکرح  هب  یتشک  بش  هس  زور و  راهچ  ًارصتخم 
هب هللادـمحب  تفرگ و  مارآ  يردـق  عوبنی ، هب  بیرق  هتـشذگ  زور  زا  تعاس  ود  زا  سپ  هک  دومرف  لّـضفت  دـنوادخ  هکنیا  لـثم  حبـص ، یلا 

. میدش دراو  عوبنی  هب  هدوب ، قیاق  رد  نادیم  کی  ردق  هب  هتسشن ، قیاق  هب  هدش ، هدایپ  یتشک  زا  تمالس 
هریل ود  يزور  هک  یلزنم  هب  هدش ، فرـص  ياچ  هلایپ  ود  هدرب ، دوخ  لزنم  هب  ارم  داتـسیا ، عوبنی  لوسنوق  ناخ  لیعامـسا  ازریم  ایرد  بل  رد 

. دمآ میدقت  هب  نادزی  دوبعم  ترضح  رکش  هتسشن ، هدمآ  دوب ، نآ  هیارک 
يادرف هدمآ ، ندید  هب  دمآ ، دـهاوخ  هکم  رد  جاجح  لاح  تبقارم  يارب  هک  هّدـج  لوسنوق  هنطلـسلا ، مخفم  هتـشذگ ، بش  زا  تعاس  کی 

اقآ و دمحم  يدهشم  دنتفر . هدومن ، ندید  هدمآ ، فاّرص  ياقآ  دمحم  يدهـشم  ناقاخ و  نیما  هدج و  لوسنوق  اب  هلودلادجم  بانج  مهنآ 
نیما
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ياهبابـسا اب  نادـخی  هگنل  کی  دـش . هدـج  مزاع  یتشک  اب  لوسنوقو  دـندومن  تماقا  عوبنی  رد  دـندوب ، یندـمآ  هنیدـم  هب  ام  اـب  هک  ناـقاخ 

دهدب لیوحت  هّدج  رد  تعجارم  رد  هک  دش  هدرپس  مان  یقن  یجاح  هب  لوسنوق ، ياضر  اب  دمآیمن ، ناتـسبرع  ياوه  راک  هب  رگید  هکیدایز 
. دشاب هچ  یهلا  تیشم  ات 

مظاـن هنطلـسلا  ناعتـسم  باـنج  هک  لوبمالـسا ، زا  اـهام  تکرح  زور  تشه  تفه - زا  دـعب  هک  یتشک  هک  تسا  نیا  راـگزور  تاـقافتا  زا 
زا یلیخ  زوـنه  دـندوب ، هتـسشن  نآ  رد  ینیوزق  دـمحم  دیـس  یجاـح  باـنج  وا و  هداز  ردارب  فاّرـص و  ياـقآ  دـمحم  يدهــشم  توـلخ و 
هب یتشک  نآ  ندروخ  هدروخ و  مههب  هدش ، دندوب  هتـسشن  تارـضح  هک  یتشک  نآ  اب  فداصم  رگید  ِیتشک  دندوب ، هدشن  رود  لوبمالـسا 

، نیب نآ  رد  هک  هدومرف  لّضفت  دنوادخ  یلو  هتسکش  نیریاس  هنطلسلا و  ناعتسم  بانج  لماح  یتشک  نیا  هک  دیدرگ  نیا  ثعاب  یتشک  نیا 
، فاّرص ياقآ  دمحم  يدهـشم  ناقاخ و  نیما  ریرقت  رارق  هب  یلو  هدومن ، لمح  يدوز  هب  ار  هتـسکش  یتشکنیا  یلاها  هدیـسر ، رگید  ِیتشک 
، دندوب هتـسشن  رگید  یتشک  نآ  رد  هک  دعب  زور  ود  هدش و  یمخز  دمآیم ، نییاپ  هلجع  هب  هک  هتـسکش ، یتشک  نآ  ياهیجاح  زا  یکی (1) 

. دندیسر تمالس  هللادمحب  نیریاس  یلو  دناهتخادنا  ایرد  هب  ار  وا  شعن  وا ، ِنفک  لسغ و  زا  دعب  توف و  وا 
اهنیشن هیداب  قیرطلا  عاطق  نارادرتش و  بارعا  هب  هنیدم  هار  نیا  رد  یلیخ  بارعا و  برح  هفیاط  زا  هک  رکاش  عوبنی ، هب  دورو  زا  دعب  اما  و 

. تسا یسدح  یکی » - » 1
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، هدومن رضاح  دنتـسه ، هرّونم  هنیدم  هار  فرط  نیا  جاح  ریما  تقیقح  رد  دنتـسه و  ّطلـسم  همه  هک  دنـشابیم  ردارب  شـش  تسا و  ّطلـسم 

دنوادخ لضف  زا  دعب  دنتسه ، وا  عباوت  هکیرارشا  شدوخ و  ّرش  زا  هدوب ، هارمه  هنیدم  یلا  هک  [ 10] هداد  (1) ینامرک ... ....  لاش  هقاط  کی 
. دیآ شیپ  هچ  ات  درادب  ظوفحم 

هار رد  زور  جنپ  هداد ، دندمآ  هارمه  هب  هنیدم  یلا  عوبنی  زا  هک  ماکع ) ) ماکا هب  هریل  ددع  جنپ  رکاش و  هب  هواخ  هیارک و  مه  اب  هریل  ددـع   54
...

[ عیقب رد  هدعق : يذ   16]

رد ندومن  ریهطت  لسغ و  زا  دـعب  مهدـفه  هبنـشجنپ  زور  هدـش ، هرّونم  هنیدـم  دراو  هدـنام ، بورغهب  تعاس  راهچ  هدـعقیذ ، مهدزناش  زور 
هللا مالـس  ارهز - همطاف  ترـضح  و  نیعمجا - مهیلع  هللا  مالـس  نیرهاـط - همئا  و  هلآو - هیلع  هللاایّلـص  لوسر - ترـضح  تراـیز  هب  ماـمح ،

هک مدید  ار  یلاخلخ  دیس  کی  ًاصوصخم و  مدرک و  اعد  ابرقا  ناتسود و  دالوا و  هنطلسلاریشم و  بانج  هب  مدش و  فّرـشم  عیقب  رد  اهیلع -
- هادـف انحاورا  ینویامه - ِدوجلا  ضئاف  دوجو  ياـعد  هب  هدومن و  يداـیز  هیرگ  دـناوخیم . هضور  عیقب  رد  نیرهاـط  همئا  هرونم  هضور  رد 

سّدـقم تاذ  متفگ  دّیـس  هب  هضور ، زا  سپ  هدرک ، تلأسم  هتمظع - هنأش و  ّلج  ملاع - دـنوادخ  زا  ار  سّدـقم  تاذ  تمالـس  هدومن ، اـعد 
. مدومن تعجارم  لزنم  هب  هدرک ، اعد  ألم  رد  ار  هناکولم 
ضیف نیا  هب  مه  ار  هنطلسلا  ریشم  بانج  هللاءاش  نا  دنوادخ 

. اناوخان هملک  ود  هزادنا  هب  - 1
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هب هللاءاش  نا  مدومن . ادخ  زا  تلأسم  نیا  هلآو - هیلع  هللا  یّلص  لوسر - ترضح  كرابم  يالاب  رـس  يالاب  رد  هصوصخب  دیامرف . لیان  امظع 

: اما دراد ؛ رایسب  تارطخ  دومن ، يراوسرتش  دیاب  هک  یلزانم  ایرد و  یتمحزرپ و  رفس  رفس ، نیا  هچرگا  دشاب ! هدش  نورقم  تباجا 
درک راک  هک  ردارب  ناج  تفرگ  نآ  دزم  دوش  یمن  رّسیم  جنگ  جنر  هدربان 

دنوادخ لّضفت  هب  هدـش  نآ  هیهت  دـسرب و  دـسریم  هدـعق  يذ  جـنپ  تسیب و  دـنیوگیم  هک  ماش ، لمح  یک  هک ، متـسه  نیا  رکف  رد  الاح 
. دوشب ادا  بجاو  لمع  نآ  هدیناسر ، همظعم  هکم  هب  ار  نامدوخ  هللاءاش  نا  لاعتم 

ناسرب ارم  وزرآ  ن  يد -- و ب -- تسا ت -- شوخ  هچ  ارم  وزرآ  نیا  بر  ای 
هکم دراو  هجحیذ  زور 6  هار . رد  زور  هد  دش . هتسب  مارحا  اجنآ  رد  دمآ . هرجش  دجـسم  هب  هدومن ، تکرح  هنیدم  زا  هدعقیذ  ماش 26  لمح 

رـس هوک  فرط  ود  رد  هدمآ  هریغ  یبرح و  بارعا  دوب و  هدـش  عقاو  هار  نیلبجلا  نیب  هک  لزانم ، زا  یکی  رد  هکم ، هار  رد  اما  هدـش ، همظعم 
یماش رکـسع  زا  رفن  ود  هدومن  يزادـناریت  يانب  دنتـساوخیم ، وا  زا  هواخ  دوب و  ماش  لمح  رد  هک  دـنه  هکلم  زا  هکنآ  يارب  هتفرگ ، ار  هار 

. دش لوتقم  یجاح  رفن  کی  ناطلس و  ِرفن  کی 
برـض اب  هتفر ، هوک  فرط  هب  دوب ، هدمآ  هارمه  هکیرکـسع  اب  هدش  راوس  شدوخ  دوب ، هدمآ  لمح  هارمه  هب  هک  اشاپ ، نامحرلادبع  بانج 

عقاو رفن  راهچ  نامه  لادـج  نیلوتقم  هدـش . صـالخ  اـهنآ  لواـطت  زا  جاـح  دـندومن و  رود  اـههوک  رـس  زا  ار  اـهنآ  گـنفت  هلولگ  پوت و 
ّرـش عفر  هداد ، اهنآهب  هدومن  عطق  ار  هکلم  مناخ  یغلبَم  کی  هب  دندمآ و  اشاپ  بانج  دزن  بارعا  نآ  خیاشم  زور ، نآ  زا  دـعب  بش  دـیدرگ .

جاحِرس زا  اهنآ 
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. دندومنیم ندرک  راب  تقو  رد  جاح  نایم  رد  يدزد  اما  دندشن ، ضّرعتم  رهاظ  هب  لزانم  ریاس  رد  رگید  دش . هللادمحب 

[ هکم هب  دورو  هجح : يذ  مشش  ]

اج هب  ار  عتمت  هرمع  مارحا  لـمع  میدـش و  هکم  دراو  هدـنام ، بورغهب  تعاـس  جـنپ  هجحیذ ، شـش  زور  دوب  تمحز  ره  هب  تروص  ره  رد 
يردق دعب  هدومن و  هورم  افص و  نیب  امیف  یعس  هبترم  تفه  نآ ، زا  سپ  هدومن ، طوش  تفه  هدش ، فّرشم  هللا  تیب  هب  اهفّوطم  اب  هدروآ ،

. دش هدیشوپ  سابل  هتشادرب ، ار  مارحا  هدومن ، لزنم  هب  تعجارم  دش و  ریصقت  هک  هدرک ، ضارقم  ار  رس  يوم  زا 
طوش تفه  هتفر ، مارحلا  دجـسم  هب  هتـسب ، مارحا  عتمت  ّجـح  يارب  هدومن ، لـسغ  مدوـب ، هتفرگ  هکم  رد  هکیلزنم  رد  هیورت ، رد  ًادّدـجم  زاـب 

هب اعد  هدومن و  هّزعلا  ّبر  ترـضح  هاـگرد  زا  ترفغم  بلط  هتفر و  تسا ، تمحر » نادواـن   » هب روهـشم  هک  ـالط ، نادواـن  ریز  رد  هدومن و 
ناشدوخ هیبلق  دصاقم  حاجنا  يارب  هنطلسلا ، همرح  هب  كرابم  طختسد  هکیروطهب  هدرک و  هادف - انحاورا  ملاع - هلبق  تافص  یتوکلم  تاذ 

- میهاربا ترضح  ماقم  ردو  تلأسم  دنوادخ  زا  ناریاتلود  هوکـش  كرابم و  رمع  مایا  زا  هدومن و  لیـصفت  نامه  هب  دندوب ، هدومرف  رداص 
دوخ و دندوب ، هدومن  رـضاح  هک  هریغ ، هواجک و  رتش و  درک و  لزنم  هب  تدواعم  هدـناوخ ، زامن  تعکر  ود  ناّنملا - کلملا  هللا  مالـس  هیلع 

هتوتیب اجنآ  رد  بش  میدش و  انم  هناور  هتشادرب  ار  همه  مدوب ، هدروآ  هارمههب  هکییاهرکون  هنانز و  تفلکو  هنطلسلا  مخفا  هنطلـسلا و  همرح 
باتفآ عولط  تقو  هدومن ،
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جاجح اب  هتشذگ  بش  زا  تعاس  مین  دش . هریغ  زامن و  هیعدا و  لوغشم  بورغ  ات  هدیـسر ، تافرع  هب  رهظ  بیرق  هتفر ، تافرع  هب  جاجح  اب 

. تسا هکم  ِیخسرف  ود  هک  مدومن  رعشم  هب  تعجارم 
هدیـشارت و ار  رـس  يوم  زا  يردـق  مدومن . ریـصقت  دوب  دـیع  زور  هدـمآ و  انم  هب  رهظ  زا  لـبق  [ 11] هدومن تکرح  باتفآعولط  تقو  حـبص ،
هب هک  مهدزای  حبص  هدرک ، تماقا  انم  رد  بش  هدز و  ار  هبقع  هرمج  گنـس  (1) و  يوس ....  هدومن ، ینابرق  عایتبا و  دنفـسوگ  سأر  تشه 

اجهب فاوط  زامن  مالـسلا - هیلع  میهاربا - ترـضح  ماقم  رد  هدومن و  طوش  تفه  میتفر ، مرح  هب  هدز  هرمج  گنـس  زاب  دش ، تدواعم  هکم 
زاب هدومن ، طوش  تفه  هدش و  مرح  هب  تعجارم  ءاسن  جح  يارب  ًاددجم  هدروآ ، اجهب  یعـس  هعفد  تفه  هتفر ، هورم  افـص و  هب  دعب  هدروآ ،

صوصخم ياعد  هدرک و  تلأسم  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  ترفغم و  لاعتم  دنوادخ  زا  هدناوخ و  زامن  تعکر  ود  میهاربا 7  ترضح  ماقم  رد 
دالواو دادجاو  هدـشهموحرمهک  هّیبصو ، اههریـشمه  هموحرمو  ردامو  ردـپو  هنطلـسلاریشم  بانج  ياربو  هدومن  هادـف - هانحاورا  هاشداپ - هب 

هدومن و اعد  دندوب ، رظن  رد  نایانـشآ  ناتـسود و  کلملا و  عیدـب  کلملا و  قثوم  بانج  ًاصوصخمو  ناگدازهلاخو  هدـجو  همعو  اههلاخو 
. تسا هدش  هدرب  مسا  کی  کی 

دـالوا ناـگداون و  ياـقب  نینچمه  دوـشب ! تمحرم  هللاءاـشنا  هدـیدرگرّدقم  رگا  هکمدـش  يدـالوا  هب  یعدتـسم  هنطلـسلاریشم  باـنج  يارب 
رد هک  یلزنم  هب  تعجارم  رهظ  هب  بیرق  هدرک  اعد  زین  ناگداز  هریشمه 

. اناوخان هملک  کی  - 1
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اجنآ رد  هکمیتشگرب  انم  هب  هدش ، راوس  هریغ  اههواجک و  هب  ًادّدجم  زاب  هدنام  بورغ  هب  تعاس  ود  هدش  فرص  يراهان  هدش ، متـشاد  هکم 

. میدومن تماقا  دندوب ، هدز  مدوب و  هدیرخ  لوبمالسا  زا  هک  هددعتم ، ياهرداچ 
مظان بانج  هلودـلادجم و  ّلـجا  باـنج  متفر . دوب ، هدومن  ماـش  توعد  هدـمآ ، هدـنب  رداـچ  هب  شدوخ  هنطلـسلا  مخفم  باـنج  هک  ار  بش 

مه یلّصفم  رایسب  ِيزاب  شتآ  هدش و  ماش  فرص  دندوب . رضاح  اجنآ  رد  همه  دوب . هدومن  توعد  زین  ار  یناریا  جاجح  زا  یعمج  تولخ و 
نایچناکیزوم زا  هک  یناکیزوم  اب  هدرک ، هیهت  دندرکیم ، يزابـشتآو  دندومنیم  کیلـش  لصفم  ِددعتم  پوت  اهنآ  هکیماش  لمح  لباقم  رد 

لباقم رد  مه  نم  دوب . هدومن  مه  یناغارچ  دـندزیم و  ناکیزوم  هتـشذگ ، بش  زا  تعاـس  راـهچ  هس - اـت  دوب ، هدروآ  يرـصم  اـی  يدـنه 
هب ًامومع  سلجم  همتاخ  دندرک و  نشور  هداد  جنپ  راهچ - تعاس  ات  يرنف  هلال  ددع  هد  مدوب و  هدرک  هیهت  لعشم  هدزاود  مدوخ  ياهرداچ 

. میدرک تعجارم  دوخ  رداچ  هب  کی  ره  هدومن ، اعد  هادف - هانحاورا  هاشداپ -
زاب هدش ، راوس  هدـناوخ ، انم  رد  اررهظ  زامن  میدرک . تماقا  انم  رد  رهظ  زا  دـعب  ات  دـشاب ، هجحیذ  رهـش  مهدزاود  زور  هک  زور ، نآ  يادرف 

ِتیعمج دنتفگیم  رفن  رازه  دصیس  زا  هک  يرصم ، یماش و  لمح  اب  رهظ  زا  دعب  هدز ، ار  هبقع  هرمج  گنـس  رهظزا  شیپ  تعجارم ، زا  لبق 
کی زج  هب  تمالـس ، هب  جاجح  مومع  هللادـمحب  میدومن و  تدواعم  همظعم  هکم  هب  هدـنام  بورغ  هب  مین  تعاس و  کی  دوب ، هدایز  جاّجح 

. دندرک تدواعم  هکم  هب  ًامامت  ضیرم  رفن 
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[ هکم رد  هزور  هدزناش  تماقا  ]

لمع هب  بابحتـسا  يور  زا  دـشاب ، طوش  تفه  هک  فاوـط ، هللا  تیب  رد  هعفد  کـی  زور  ره  رد  هدوـمن و  تماـقا  هکم  رد  مه  زور  هدزناـش 
هناخ همطاف و  ترـضح  دلوت  ّلحم  فانمدـبع و  ترـضح  هجیدـخ و  ترـضح  بلاطوبا و  ترـضح  بلّطملادـبع و  ترـضح  روبق  هدـمآ ،
هریل هد  هکم  ياههجاوخ  هب  هریل و  هد  لاش و  هقاط  کی  هکم  فّوطم  هدش و  ترایز  زین  نیعمجا - مهیلع  هللا  مالس  نینمؤملا - ریما  ترضح 

يزاریـش راد  هلمح  اقآ  یلع  هب  هریل و  هد  لاـش و  هقاـط  ود  یـشاب   (1) يارب ...  لاش ، هقاط  کـی  هریل و  هد  تاـجهلمع  و  ماـکع ) ) ماـکا هب  و 
. دش هداد  تعلخ  ناونع  هب  ناموت  داتفه  لاش  قاط  کی  هدش ، هداد  هیارک  تباب  هک  هریل  تسیب  دص و  کی  ياوس  ماش  نکاس 

هار رد  بش  کی  زور و  کی  هدومن ، تکرح  ًافرـش - هللااهداز  همظعم - هکم  زا  جاـجح  هتـسد  کـی  اـب  مارحلا  هجحیذ  رهـش  مود  تسیب و 
نیا رد  هیدنه  هکلم  هکنآ  لاح  میدیـسر و  هدـج  هب  برع  قیرطلا  عاّطق  زا  فوخ  لامتحا  هب  هدـنام ، بورغ  هب  تعاس  هس  مود ، زور  هدوب ،

جاجح يارب  اذهعم  دـندوب . هداد  رارق  ظفحتـسم  هدومن و  رـضاح  زابرـس  زین  هطقن  دـنچ  رد  هوک و  ياههّلق  عیمج  رـس  رد  دوب . هارمه  لمح 
هتـشک دوب  زور  هس  ود - رهاظ  بسح  رب  هک  دوب  هداتفا  ربعم  رانک  رد  هزانج  مه  رفن  ود  دوب . هدـنام  یقاب  برع  رارـشا  فوخ  زا  یناـجهمین 

. دندوب
يارب بارطضا  ِتیاهن  هدج ، هکم و  هنیدم و  یلا  عوبنی  زا  تقیقح ،

. اناوخان هملک  کی  - 1
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یتشکهب هکنیا  اب  میاهدیـسر ، هدـج  هب  هک  الاح  تسنادیمن و  جاجح  زا  لام  ناج و  بحاص  ار  دوخ  يدـحا  دوب و  لـصاح  جاـجح  مومع 

هک يرفن  تفه  اب  مدوخ  هکنآ  اب  میاهدـش ! صلختـسم  نادـنز  زا  هک  دـنامیم  نیا  لثم  تسا ، لـباقم  رد  مه  قرغ  میب  تسـشن و  دـیاب  یم 
لاش هقاط  هس  هکنآ  يارب  هدش ، ضرق  هب  جاتحم  نتـسشن  يارب  الاح  ماهداد و  لوپ  هدـج  یلا  عوبنی  زا  ناموت  دـصناپ  رازه و  ود  دوب ، هارمه 

هب اذـهعم  ماهداد . هّدـج  یلا  عوبنی  رد  تعلخ  فراـعت و  ناونع  هب  ـالعا  هچیلاـق  درف  ود  یناـمرک و  لاـش  هقاـط  هد  یناوریـش و  يریمـشک و 
. تسین روصتم  نآ  رب  یقوف  ام  هک  قیرطلا  عاّطق  تهج  هدش ، هدیشک  یتخس  ياهزادنا 

رمألا بسح  کچوک  هجاوخ  رفن  ود  ندومن  عایتبا  يارب  هلودلا  ریـشم  مخفا  مرکا  ّلجا  باطتـسم  بانج  زا  یفارگلت  هدج ، هب  دورو  زا  دعب 
یلاها هصاخ  نارکاچ و  مومع  لاح  تیهافر  یناگدنز و  هیام  هک  هادـف - هانحاورا  هناکولم - نویامه  سدـقم  تاذ  ياعد  هب  تسا . هدیـسر 
هطـساو هب  دش  مولعم  مدمآرب . صّحفت  هب  تولخ  مظان  هلودـلادجم و  بانج  راضحتـسا  هب  نآ ، زا  سپ  و  دـیزرو . لاغتـشا  دـشابیم ، ناریا 

راضحتـسا طسوت و  هب  لوبمالـسا  رد  هللا  ءاـش  نا  هکلب  دـندادیمن  در  اـهیتشک  زا  و  دـناهدرواین . هجاوخ  زینک و  زا  هایـس  سیلگنا ، نغدـق 
. دریذپ ماجنا  تمدخ  نیا  لوبمالسا  ریفس  هلودلا ، عفرا  بانج 

[ انیس روط  هنیطنرق  رد  ]

يارب یتشک ، ءازجا  مه  هریل  شش  یتشک ، هب  ندمآ  زا  دعب  هریل ، تشه  داتشه و  هب  هدش ، هیارک  لوبمالسا  یلا  هرسکی  یتشک  هدج ، رد 
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يارب ار  یتشک  یلاها  هدـمآ ، میکح  انیـس  روط  رد  میدـمآ . انیـس  روطهب  ات  دـش  هدـیباوخ  بآ  يور  رد  بش  ود  دـنتفرگ . هناخزپشآ  ياـج 

هدز رداـچ  باـب  رازه  ود  بیرق  اـجنآ  رد  هدرب و  انیـس  روط  هنیطنرق  هب  هدومن ، هداـیپ  دنتـشاد  تنوکـس  یتشک  لّوا  هرمق  رد  هک  یـصاخشا 
هنابـش راهچ  ار  نآ  یلاها  یتشک  ره  دندربیم و  هنیطنارق  هب  هدومن ، هدایپ  دندیـسریم ، جاجح  زا  ًارتاوتم  هک  ییاهیتشک  یلاها  هک  دـندوب 

رد هک  یتشک  رد  اهام  هتشاد و  هاگن  ار  نآ  یلاها  زور  راهچ  میدوب ، نآ  رد  اهام  هک  یتشک  نیا  هچنانچ  دنتـشادیم ؛ هاگن  هنیطنرق  رد  زور 
. میتشاد لوبمالسا  فرط  هب  یتشک  نتفر  هزاجاو  یصّخرم  راظتنا  لّطعم و  هدومن ، تماقا  هتخادنا ، رگنل  بآ  يور 

ساملا نآ  فارطا  رد  هک  بوخ  رایـسب  هزوریف  رتشگنا  هقلح  کی  دـش ، تیناسنا  راهظا  یلیخ  اـج ، ِنداد  رد  یتشک ، نیا  ناـتیپاک  زا  نوچ 
. مداد یتشک  ناتیپاک  هب  نآ ، تمیق  زواجتم  ناموت  داتشه  دندوب و  هدومن  بصن  هزیر 

، دیدرگیم بآ  هرهَز  هک  دشیم  دنلب  اهجوم  دمآیم و  ایرد  يور  رد  يداب  هتخادـنا ، رگنل  انیـس  روط  رد  یتشک  هک  میود  لّوا و  زور  رد 
. دمآ میدقت  هب  نادزی  دوبعم  ترضح  رکش  تفرگ و  مارآ  داب  هلمجلایف  زور  هنابش  ود  زا  دعب 

هب زین  ار  یتشک  مادـخ  دـمآ و ] ] یتشک هب  ءازجا  رفن  راهچهس  اب  سیلگنا  رتکد  رفن  کی  هدـنام ، هنیطنرق  زا  جاـجح  یـصخرم  هب  زور  کـی 
یتشک رد  َّلََعل  َتَیل و  رازه  هب  ار  هنانز  همدـخ  رفن  کـی  هنطلـسلا و  همرح  هنطلـسلا و  مخفا  اـب  ارم  لّوا  هرمق  ياـهمدآ  زا  داتـسرف و  هنیطنرق 

، هتشاذگ
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دعاس هلودلادجم و  رسپ  ناطلسلا  دجما  هتشاذگ ، یتشک  رد  ار  تولخ  مظان  هلودلادجم و  نابانج  داتـسرف و  هنیطنرق  هب  ارم  رکون  رفن  راهچ 

رد مه  بش  کی  زور و  کی  تسا  نیا  رـصتخم  داتـسرف . هنیطنرق  هب  زین  ار  تولخ  مظان  رکون  رفن  ود  هلودـلادجم ، رکون  رفن  ود  نویامه و 
هب ار  اهام  هک  میدوب  رکشتم  ردق  نیمه  و  میدومنیم . نامدوخ  [ 13] ار نامدوخ  تمدخ  هدنام و  یتشک  رد  راکتمدخ  مدآ و  نودب  یتشک 

هنیطنرق هتـشون  ددع  تشه  هتفرگ و  یتسد  هنیطنرق  لوپ  مه  هریل  هس  تروص  ره  رد  دشیم . ضراع  بت  ّالا  هدومنن و  تخل  هدربن و  هنیطنرق 
هک دـندومن  صخرم  دـندوب ، زواـجتم  رفن  دـصناپ  زا  هک  یتـشک  نیا  جاـجح  مومع  هنیطنرق  مجنپ  زور  حبـص  هداد و  ناـهارمه  مدوخ و  هب 
هب جاجح  مطالتم و  ایرد  میدوب  هار  رد  هک  يزور  جنپ  یلو  ریمزا ، فرط  هب  هدومن ، تکرح  یتشک  مجنپ  زور  دورب . هدومن  تکرح  یتشک 
هب نفک  لسغ و  زا  دعب  ار  اهنآ  هدومن ، تافو  دندوب  ضیرم  هک  جاجح  زا  رفن  جنپ  دـندرکیم و  یق  ار  همه  لاحدـب و  ًامومع  مطالت  هطـساو 

هجرد ياهنیشن  هرمق  ياوس  ار  یتشک  یلاها  هتـشاد ، هاگن  هنیطنرق  يارب  ار  یتشک  ریمزا ، ِکیدزن  الروه ، هب  ندیـسر  زا  سپ  دنتخادنا . ایرد 
تکرح یتشک  رهظ  تقو  هک  دـندومن  صخرم  ار  اهنآ  اروشاع  زور  هتـشاد ، هاگن  تعاس  تشه  لـهچ و  هدرب ، هنیطنرق  هدومن و  هداـیپ  لّوا 

. دورب ریمزا  فرط  هب  هدومن ،
هرمق یلاها  تعاس  کی  هدـمآیتشکهب ، شءازجا  اب  دـندوب ، هتـشاذگ  هنیطنرق  نیارد  هک  هحـصلا ، ظفاح  میکح  تکرح ، زا  لـبق  زور  کـی 

ریاس زا  هداد و  هنیطنرق  هتـشون  هدومن ، ذـخا  دـندوب ، ناهارمه  هدـنب و  دوخ  هنیطنرق  قح  هک  هریل  ود  هدومن و  تاقالم  میدوب ، اهام  هک  لّوا ،
هرمق جاجح 
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قیاق رد  نتـسشن  تأرج  و  دیآ ! شیپ  هچ  دـعب  ات  تشذـگ . وحن  نیا  هب  اجنیا  ات  دـندرک  تدواعم  هتفرگ  ار  کی  ره  هنیطنرق  قوقح  زین  لّوا 

هب ناهارمه  هنطلـسلا و  مخفا  یجاـح  تولخ و  مظاـن  یجاـح  باـنج  اـب  هتـسشن  نآ  رد  دـندومن و  رـضاح  ساـکرپ  هداد ، هریل  هس  هدومنن ،
. میدش هدایپو  هلکسا  دراو  تمالس 

هکسلاک هریغ و  سبوق و  زا  ترافس  ءازجا  ریاس  یشاب و  یشنم  ناخ  یسوم  ازریم  یجاح  ترافس و  راشتسم  کلملا  ءافص  بانج  اجنآ  رد 
. دشاب هچ  یهلا  ریدقت  ترافس  هب  دندوب ، هدومن  رضاح 

[ لوبناتسا رد  ]

داتسیا رود  هلکسا  زا  گنسرف  مین  ردق  هب  یتشک  نیا  نوچ  میدیسر . لوبمالسا  هب  ات  میدوب  بآ  يور  زور  هنابـش  هدجیه  تسا : نیا  اًلمجم 
هب مدوب ، هدومن  هیارک  لاقثا  هلمح  يارب  يراگ  هکـسلاک و  هک  ار  اـم  رکون  تفلک و  هنطلـسلا و  همرح  هیجاـح  میتفر و  مطـالتم  مه  اـیرد  و 

روهشم رجات ، میحرریم  يدهشم  هریل  هد  هب  دنراد و  تنوکس  لوبمالسا  رد  زیربت و  لها  زا  هک  نسح  دیس  اقآ  نیـسح و  دیـس  اقآ  ياههناخ 
. مداتسرف دوب  هدرک  هیارک  دوب ، دتس  داد و  فرط  هدنب  اب  دیامنیم و  تراجت  هدلاو  ناخ  رد  هک  یبالگ  هب 

هلمج نِم  هک  ترافس ، يازجا  راشتسم و  زور  نآ  رصع  هدرک ، دندوب  هدومن  هیارک  هکیاهناخ  هب  تعجارم  ياچ  فرص  زا  دعب  ترافس ، رد 
زور دندومن . ندید  هدمآ  لوبمالسا  نکاس  ناجیابرذآ  لها  زا  رگید  راجت  دندرک . ندید  هدمآ ، دوب  ماظن  نمتؤم  ناخ  یسوم  یجاح  رسپ 
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يایرد زا  نتـشذگ  يارب  يدیدج  هرکذت  هک  دتـسرفب  هیـسور  هیهب  تلود  راتخم  ریزو  دزن  هکدش  هداد  راشتـسم  هب  ناریا  ياههرکذت  دـعب ،
یـضار دایز ، ياهباوج  لاؤس و  زا  دـعب  دـنهدب . دـناهدومن ، نیعم  جاجح  تهج  هب  هفک  رد  هک  هیـسور ، هنیطنرق  هب  اـهام  ندربنو  زیگنادارق 
هدومرف شیامرف  ًافارگلت  هجاوخ  رفن  ود  هادف - هانحاورا  یهللا - ّلظ  ترضحیلعا  ناگدنب  نوچو  دنهدب  هنیطنرق  رد  ندربن  دنـس  هک  دندش 

اجنآ زا  دندروآ و  یمن  هک  دوب  لاس  ود  سیلگنا  تلود  نغدق  هطـساو  هب  دـش ، سّـسجت  هچنآ  اجنآ  رد  منک و  عایتبا  هدـج  رد  هک  دـندوب 
. دیسر مهب  سأی 

راکورـس شزیمآ و  اهنآ  اـب  یناریا  راـجت  دـنراد و  زیچ  همه  زا  تریـصب  لوبمالـسا  رد  نوچ  هک  مدرک  راـهظا  رفادژراـش  هب  لوبمالـسا  رد 
زور دنچ  دنناسرب . ناریا  هب  دش  ریبدت  ره  هب  ار  اهنآ  هک  مهدب  ترافـس  هب  مه  ار  اههجاوخ  مهدب و  ار  شلوپ  عایتبا و  هکلب  هنامرحم  دنراد ،

اب ار  رجات  میحر  ریم  يدهـشم  ًادـبال  دوشیمن . ادـیپ  هجاوخ  يارب  دـش  صّحفت  اج  ره  ًاتلاجع  هک  داد  ماغیپ  راشتـسم  تبقاع  مدـش . لـطعم 
کی ناـموت و  رازه  کـی  یلا  دـشاب  هچره  نآ  تمیق  دروآ ، تسد  هب  هجاوخ  راشتـسم ، هک  تعاـس  ره  هک  [ظ ] هثـالث هجوم  [ 14] راشتسم

یف هک  هرقف  نیا  رد  دـننک . ناریا  هناور  ریفـس  بانج  هک  دـنیامنب  ترافـس  لیوحت  نتفرگ  زا  سپ  ار  هجاوخ  هداد و  ناـموت  دـصناپ  رازه و 
اب میدـش  هناور  هدـش  راوس  دوریم  موطاب  هب  زور  راهچ  دـنیوگیم ، هک  هتـُسپ  یتشک  اـب  هبنـشراهچ 19 ، زور  دـش ، لصاح  نانیمطا  هلمجلا 
رد ًابلاغ  دندش . مزاع  اهام ، تکرح  زا  لبق  زور  راهچ  هبنش  زور  دندومن و  هلجع  هلودلادجم  یجاح  بانج  اما  تولخ ، مظان  یجاح  بانج 

قیفر طیارش  هک  دوب  روط  نیا  ناشمسر  رفس  نیا 
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. دندومنیم هظحالم  رتمک  ار  یهار 

راـب و هدرک  هلکـسا  موسماـس  راـنکرد  هدـنام  حبـص  هـب  تعاـس  ود  هـعمج 21 ، زور  هدوـمن ، تـکرح  یتـشک  هبنـشراهچ 19 ، زور  رـصع 
تکرح یتشک  ایرد  يور  رد  بش  ود  فصن و  زور و  کی  تقیقح  رد  دنتفر . هدش  هدایپ  یتشک  زا  دندوب ، ینتفر  موسماس  هب  هکیـصاخشا 
لّضفت هللاءاش  نا  دنوادخ  دومن . تکرح  مطالتیب  مارآ و  رایسب  یتشک  زور  هنابش  ود  نیا  رد  هللادمحب  یلو  میدیـسر ، موسماس  هب  ات  دومن 

حبـصهب تعاس  راهچ  یلا  هدومن  تکرح  یتشک  زاب  مه  هعمج 21  زور  رهظ  زا  دـشاب . مارآ  ایرد  مسق  نیمه  هب  مه  موطاب  یلا  هک  دـیامرف 
يرفن دنچ  دنربب . نزبارط  هب  هک  دندش  اهقیاق  هب  راب  نداد  لوغشم  تخادنا و  رگنل  هدومن ، هلکـسا  یتشک  زاب  هدیـسر ، نزبارط  هب  هبنش 22 ،

بشید و زورید و  هّنملاو  هللادمحلا  دنتفر و  هدش  هدایپ  نزبارط  رد  دندوب ، هدـش  راوس  هدـمآ  یتشک  هب  موسماس  رد  هک  هنمارا ، ِنز  درم و  زا 
موطاب فرط  هب  یتشک  هک  مه  زورما  رصع  زا  مراودیما  دیـسر . یبوخ  هب  اجنآهب  ات  هدومنن  یمطالت  ایرد  دیـسر ، اجنیا  هب  یتشک  هک  زورما 

رد هک  یتشک  کی  قافتا ، زا  یلو  میـسرب ، تمالـس  هب  موطاب  هب  هنترف  مطالت و  یب  هک  دـشاب  یمارآ  نیمه  هب  ایرد  دومن ، دـهاوخ  تکرح 
لّـضفت دـنوادخ  دـیبسچ . یتشک  نیا  هب  دـمآ  هدرک  شدرگ  دوب ، هدومن  هلکـسا  نزبارط  رد  میدوب و  هتـسشن  اهام  هک  یتشک  نیمه  ِلـباقم 

، هدومن قافتا  یتشک  ود  ره  تاجهلمع  دـسرب . یبیـسآ  اهیتشک  هب  هک  دوبن  تکرح  رد  هدومن  هلکـسا  یتشک  ود  ره  دوب و  زور  هک  دومرف 
. دندومن ادج  رگیدکی  زا  ار  اه  یتشک  هدرک ، فرص  تاقوا  تعاس  هس  ود -

زا تعاس  هس  هدومن ، تکرح  بش  یتشک  هک  تسا  نیا  اًلمجم 
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اـضما سور  تلود  بناج  زا  هداد  ار  ام  ياههرکذـت  دـمآ و  یتشک  هب  تعاس  کی  زا  سپ  موطاب  لوسنق  میدیـسر . موطاب  هب  هتـشذگ  زور 

ضّرعتم ار  تیلوقعم  لامک  دوب ، هدمآ  یتشکهب  مه  هیـسور  هناخكرمگ  سییر  دننکزاب  هکنآ  نودب  ار  ام  ياهراب  هدیـشک و  لوق  هدومن ،
راهظا رارـصا و  هب  موطاب و  لوسنوق  اب  هتـسشن  قیاق  هب  راوس  یتشک  رد  مه  نم  ِدوخ  دـندرب و  دوب  هدـش  نیعم  موطاب  رد  هکیلزنم  هب  هدـشن ،

هبنشود 24 زور  حبـص  هدومن ، اجنآ  رد  ار  بش  میتفر و  لوسنوق  لزنم  هب  ناخرـشب  یجاح  اب  ناشیا  همدخ  هنطلـسلا و  همرح  اب  ارم  لوسنوق 
میتشاد هکییاهراب  ناـمدوخ و  تهج  هب  هداد ، هریل  میتفر و 25  موطاب  لوسنوق  اب  هناخ  نیـشام  هب  هتـشذگ ، زور  زا  تعاـس  ود  مّرحم ، رهش 

. دومن تکرح  نیشام  هدومن ، عادو  لوسنوق  اب  هتشذگ  روبزم  زور  زا  تعاس  هس  هداد ،

[ هبوکداب هب  دورو  ]

یلا موطاب  زا  میدوب . هار  رد  تعاس  یـس  هک  میدش  هبوکداب  دراو  هدـنام ، هبنـش 25  هس  بورغ  هب  تعاس  هس  یلا  هبنـشود  ِبش  زور و  نآ 
یبوخ رایسب  ياج  هک  اهناملـسم  هناخنامهیم  هب  دندوب ، هدش  رـضاح  هبوکداب  يرگلوسنوق  يازجا  رفدنمـش ، زا  ندش  هدایپ  تقو  هبوکداب 

. دـمآ هناخنامهیم  نیمه  هب  هدـنب  هارمه  دوب . هدـش  رفـس  قیفر  نم  اب  لوبمالـسا  زا  مه  تولخ  مظان  یجاح  بانج  میدومن . لزنم  هتفر  دوب 
کلامملا میکح  موحرم  رسپ  هبوکداب  لوسنوق  ندید و  دندمآ  هلودلادجم  یجاح  لجا  بانج  هناخنامهیم ، رد  تماقا  زا  دعب  تعاس  کی 

هبوکداب هب  اهام  زا  لبق  زور  راهچ  نوچ  هلودلادجم  یجاح  بانج  یلو  دندمآ ، زین 

[ هبوکداب هب  دورو  ]www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 153زکرم  هحفص 142 

http://www.ghaemiyeh.com


137 ص :
نیا هدنب  لایخ  یلو  دندش  مزاع  هدومن ، عادو  دمآیم  دـنت  داب  هک  نآ  اب  دـندوب  هتفرگ  تشر  فرط  هب  نتفر  يارب  یتشک  دـندوب و  هدیـسر 

تـشر هب  هبوکداـب  زا  یتـُسپ  یتـشک  تکرح  عقوم  تسا و  مارحلا  مّرحم  هک  لاـح  رهـش  هبنـش 27  جـنپ  زور  یلاعت  هللاءاـشنا  هک  [ 15] دش
هچ هب  لاعتم  رداق  ترضح  ّتیـشم  ات  میورب  تشر  هب  هبوکداب  زا  هدومن ، هیارک  دریگب  مارآ  يردق  داب  هک  دیامرف  لّضفت  دنوادخ  دشابیم ،

. دشاب هتفریذپ  ّقلعت 
تمالـس هب  مه  ایرد  نیا  زا  دومرف ، صلختـسم  همیظع  تارطخ  زا  رفـس  نیا  رد  هچنانچ  هک  میتسه  راگدرورپ  ترـضح  تمحر  هب  راودیما 

. میرذگب
هکتخادنا رگنل  داتسیا ، نارکنل  ییذاحم  هتـشذگزور ، زا  تعاس  هس  هتـشاذگ ، تکرح  يانب  یتشک  هتـشذگ  هعمج 29  بش  زا  تعاـس  هس 

. نارکنل هب  ات  دومن  یم  تکرح  یتشک  نارکنل  یلا  هبوکداب  زا  تعاس   12
دش هداد  هریل  هدزیس  متـشاد ، هارمه  هریغو  رداچ  بابـسا  زا  هک  یتشک ، هیارک  هریل و  راهچ  هدش ، تماقا  هک  اهناملـسم  هناخنامهیم  هیارک 
هب تفر . هدومن  عادو  تکرح ، نامز  دوب . یتشک  رد  دنکتکرح  تساوخیم  یتشکهک  هتـشذگ ، بش  زا  تعاس  هس  یلا  هبوکداب  لوسنوقو 

، هدمآ یتشک  هب  هک  هبوکداب  بیقن  دیس  هب  یناموتود و  یفرشا  کی  دننک ، تبث  هیـسور  ناگتـشامگ  هب  هدرب  ار  ام  هرکذت  هک  لوسنوق  مدآ 
بیان هب  دش . هداد  ماعنا  ناموت  کی  هبوکداب  هناخنامهیم  ياهتمدخـشیپ  هب  دش . هداد  دندوب  هدـمآ  هکرگید   (1) هداد و ....  یفرشا  کی 

هک یلزنا ، رد  ار  ناریا  یتلود  یتشک  ای  ساکرپ  هک  مدومن  فارگلت  مه  یلزنا  هموکحلا 

. اناوخان هملک  کی  - 1
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اب یلاعت  هللاءاـش  نا  یتشک ، زا  ندـش  هداـیپ  زا  دـعب  هک  دـننک  رـضاح  دوریمن ، رتشیپ  اـیرد  ندوبن  قیمع  تهج  هب  یتُسپ  یتشک  نیا  رگید 

. میورب رازاب  هریپ  هب  اجنآ  زا  اراتسآ و  هب  هتسشن  ناهارمه  ریاس  هنطلسلا و  مخفا  تولخ و  مظان  بانج 
هبنـش حبـص  دومنن و  مطالت  ًادبا  ایرد  زور  کی  بش و  ود  تدـم  رد  لاعتم ، دـنوادخ  لّضفت  هب  متـشاد ، ایرد  نیا  زا  فوخ  لامک  هکنآ  اب 

رهچونم باون  اب  اراتسآ  هموکحلا  بیان  ناوید  نیعم  دندروآ . ار  یتلود  ساکرپ  نیب  نیا  رد  داتـسیا و  یتشک  میدیـسر . یلزنا  برق  هب  ، 21
ود ناموت و  هد  ساکرپ  ناتیپاک  هب  دندرک . ییاریذپ  دندناسر و  مههب  روضح  زین  ناشیا  دـش ، یلزنا  رومأم  زون  ویـسوم  بناج  زا  هک  ازریم ،

دنشاب اجنآ  هناخ  كرمگ  سییر  هک  ییاهیگنرف  زا  رفن  ود  اراتـسآ  كرمگ  لباقم  رد  دش . هداد  ماعنا  یفرـشا  ود  هدمآ  ساکرپ  اب  هک  رفن 
ینابرهم تیلوقعم و  لامک  اب  دوبن . هارمه  هب  دشاب  نتفرگ  كرمگ  لباق  هک  يزیچ  دـندید  دـندومن . شیتفت  زین  اهراب  هدومن ، ندـید  هدـمآ 

ددـع هس  اجنآ  رد  میدیـسر . هناخدور  هنهد  هب  ات  دومن  تکرح  تعاس  کی  ردـق  هب  دومن ، تکرح  ساکرپ  زاب  دـنتفر . هدرک  یظفاحادـخ 
ياهبانط اه  یچقیاق  میدیسر . هناخدور  هب  هک  دعب  دندز . یم  وراپ  اهیچقیاق  تعاس  کی  هدش  راوس  قیاق  هب  دندوب . هدومن  رـضاح  قیاق 

هدایپ هدیـسر  رازاب  هریپ  هک  تعاس  کی  زا  دعب  ات  دندیـشکیم  ار  اه  بانط  نآ  دنتفر و  هناخدور  رانک  هب  ناشدوخ  هتـسب  قیاق  لکد  هب  دنچ 
کچوک ردارب   (1) یجاح ....  بانج  و  دش ، هداد  ماعنا  ناموت  هس  اهيدور  رانک  هب  ناموت و  شش  اهیچقیاق  هب  میدش .

. اناوخان هملک  کی  - 1
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بسا سأر  دنچ  كدی و  ود  اب  دوب  هدمآ  لابقتـسا  هب  دش  مولعم  دناهداتـسیا . مدید  دوب  هدش  اراتـسآ ....  زا  هک  یـضر  دیـس  یجاح  بانج 
ردارب اب  هدـش  راوس  دوب  رـضاح  رازاب  هریپ  رد  هک  هیارک  هکـشرد  هاگتـسد  هس  مرادـن . بسا  ندـش  راوس  تجاـح  متفگ  ناـشیا  هب  يراوس .

، دوب هدنام  بورغهب  تعاس  جنپ  میداد . ناموت  هس  هیارک  ياههکشرد  هب  میدش و  دراو  هیلا  يّزعم  جاح  هناخ  هب  یـضر  دیـس  یجاح  بانج 
یبوخ هب  ایرد  زا  دمحلا هللا  هک  مدرک  رکـش  هدجـس  دمآ . میدقت  هب  لاعتم  دوبعم  ترـضح  رکـش  فرـص و  دـندوب ، هدومن  رـضاح  يراهان 
بانج هب  یفارگلت  راهان  فرـص  زا  دـعب  تفر . تشر  راکـشیپ  ناخ  هللارون  ازریم  بانج  هناخ  هب  مه  تولخ  مظان  یجاح  باـنج  میتشذـگ .

همه اب  یتمالس  هب  تشر  هب  [ 16] ار دوخ  دورو  هدومن ، هنطلسلا  هقث  يدنزرف  بانج  هب  یفارگلت  هیلام و  ریزو  هنطلسلا  ریـشم  لجا  باطتـسم 
. دش هداد  عالطا  زور  ود  زا  دعب  ندش  مزاع  هزور و  ود  تماقا  ناهارمه و 

فرط هب  تکرح  هدـنب  ِدورو  زور  ناـمه  مه  تـشر  رد  داـتفا  هار ] ] شیپ زور  ود  هبوکداـب  زا  هکروـط  ناـمه  هلودـلادجم ، یجاـح  باـنج 
نا هک  دـندومن  هیارک  ناموت  تسیود  غلبم  يراگ  ناـجیلد و  هکـسلاک و  زا  هاگتـسد  هس  هناـخراپاچ  هب  مداد  مه  نم  دـندومن . هفـالخلاراد 

ینامرک هقاط  ود  يریمشک و  لاش  هقاط  راهچ  سوبلم و  هک  نادخی  جوز  کی  منک و  تکرح  تشر  رهش  زا  رفص  رهش  هّرغ  هبنشود  هللاءاش 
یموزل ندومن  لمح  يراپاچ  لوپ  هک  رگید  بابـسا  ياهراپ  یلعا و  هچیلاق  هدزاود  هنطلـسلا و  همرح  ياهسابل  یلعا و  يریما  هقاط  کی  و 

دیـس یجاح  بانج  هناخ  رد  بوخ ]؟[ شـش  هداس و  ناتک  يردـنلق  رداچ  رادـلگ و  ناتک  يردـنلق  یکریدود و  رداچ  باب  هس  تشادـن و 
ناشیا ناوخا  هک  دش  هتشاذگ 
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راپاچ سییر  رذـع  دوب ، تسپ  تکرح  عقوم  هبنـشود و  زور  هناخراپاچ  رد  نوچ  مه  تولخ  مظان  یجاح  بانج  دـننک و  هناور  يراکم  اـب 

. دوشب نارهط  مزاع ] ] هدنب تکرح  زا  دعب  زور  کی  دش  رارق  مرادن . لام  هاگتسد  راهچ  زا  هدایز  هک  دش  نیا 
هک دوعـسم  ازریم  یجاح  رـسپ  یلع  ازریم  یجاح  موحرم  رـسپ  راکـشیپ و  ناخ  هللارون  ازریم  بانج  رادمتعیرـش و  بانج  نایعا ، اـملع و  زا 

هللاءاشنا دنوادخ - دنتـشاد . ییانـشآ  هک  هریغ  راجت و  زا  رفن  دـنچ  اب  دـندومن ، ندـید  هدـمآ  تسا ، لّوحم  وا  هدـهع  هب  تشر  يرازگراک 
. مینک تاقالم  تحص  هب  ار  ءایحا  میسرب و  نارهط  هب  یتمالس  هب  هک  دیامرف  لّضفت  یلاعت -

دابآ متسر  هب  بورغ  هب  بیرق  میدومن ، عادو  ناشناوخا  اب  یضر  دیس  یجاح  بانج  ياههناخ  زا  رهظ  زا  دعب  رفص ، رهش  هّرغ  هبنشود ، زور 
زا اما  دوب ، بآ  لِگ و  زا  شوشغم  دب و  یلیخ  هسوش  هار  اجنآ  ات  تشر  زا  هکنآ  تهج  هب  میدیسر . دشابیم  تشر  رهـش  یخـسرف  جنپ  هک 

ندـید زا  تقیقح  نکل  دـندوب ، هار  نداد  تعـسو  لوغـشم  نیـسدنهم  اب  هلمع  شارتگنـس و  اجهمه  رد  تشادـن و  یبیع  اههار  دـعب  هب  نآ 
. دکرتیم یناسنا  هرهَز  اههاگترپ ] ] اههاگدورف

هب یخـسرف  ود  زا  دـش . مهاوخ  دراو  نیوزق  هب  يدـنک  کیب  هناخنامهیم  نیازا  یلاعت - هللاءاـش  نا  رفـص -  4 هبنـش ، جنپ  زور  رد  زور ، هس 
خبط مدوخ  شیپ  ار  ماش  هک  نآ  اب  هدنام و  يدنک  کیب  رد  و  دندیسر ؛ حّطـسم  نیمز  هب  هدش ، مامت  مکمک  اههّرد  نآ  هدنام ، يدنک  کیب 

اذغ و خبط  همه  يارب  هریغ ، ياچ و  دنق و  نغور و  جنرب و  زا  هدومن ؛
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یناوید تارامع  رد  نیوزق  دراو  راهان  هدـش و  راوس  حبـص  هدـش ، هداد  ناموت  راهچ  اجنآ ، رد  بش  کی  تماقا  روامـس و  لاغذ  يراخب و 

. دندوب هداتسرف  رفن  دنچ  كدی و  هکسلاک و  نیوزق  مکاح  دجما ، رادرس  ناخحلاص  ازریم  لجا ، بانج  میدیدرگ .
دزن يراگ  اههکسلاک و  اب  يراپاچ  بسا  ندومن  ضوع  يارب  نیوزق  رد  میدوب . تشر  هار  رد  بش  هس  زور و  راهچ  هک  تسا  نیا  رـصتخم 

مالعا هفالخلاراد  زا  نوچ  دهم  نودرگ  دهعیلو  الاو  دجما  عفرا  سدقا  ترـضح  هک  دوب  هداد  ماغیپ  دوب و  هداتـسرف  اجنآ  هناخراپاچ  سییر 
يارب ار  هناخراپاچ  ياـهلام  ادرف  دـینکن  تکرح  امـش  اـجنیا  زا  نـآلا  رگا  دومرف ، میهاوخ  تکرح  اـجنآ  زا  رفـص  رهـش  هبنـش 6  هک  هدش 
راهان تهج  نیا  هب  دـسرب . اهلام  ات  دـینک  تماقا  دـیاب  یم  اجنیا  رد  هتفه  کـی  درب و  دـنهاوخ  سدـقا  ترـضح  كراـبم  باـکر  نیمزتلم 

ياههناخنامهم هب  هتـشذگ  بش  زا  تعاـس  جـنپ  یلا  میدـش و  مزاـع  هدومن ، عادو  رادرـس  باـنج  اـب  هدـناوخ  رـصع  رهظ و  زاـمن  فرص ،
فرـص و راهان  هدـیدرگ ، دراو  دابآ  هاش  هناخنامهیم  هب  هتـشذگ ، روبزم  زور  زا  تعاس  هس  هعمج 5 ، حبـص  مدیناسر و  ار  دوخ  كراصح 

. میدش نارهط  رهش  مزاع  هدمآ ، میدقت  هب  لاعتم  رداق  ترضح  رکش  هدجس  هدناوخ و  رصع  رهظ و  زامن 
نادنزرف يور  دندیسر . ماظن  یفوتـسمو  هلودلا  زازعاو  ماظن (1)  ریشم  هنطلسلا و  هقث  نابانج  هک  نیلبقتـسم  تارـضح  دابآ ، هاش  هار  نیب  رد 

. مدش هناور  هدروآ  ياج  هب  ار  لالجلاوذ  ترضح  رکش  هدیسوب و  ار 

. تسا هلودلا  ریدم  نادنزرف  زا  یکی  ماظن  ریشم  تسا . یسدح  نیاربانب  اناوخان . مسا  نیا  دوب و  گنرمک  ام  یپک  - 1
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کلملا عیدب  بانج  کلملا و  قثوم  لجا  بانجو  هنطلسلا (1)  ریشم  ياقآ  مرکا  ّلجا  باطتسم  بانج  میدیسر ، نسح  هدازماما  هب  هکنیمه 

اههداون و ترضح و  نیما  بانج  هنطلسلا و  میعن  بانج  ناموت و  ریما  ناخیلق  ءارمألا  ریما  نیظعاولا و  ناطلس  بانج  یضر و  دیس  یجاح  و 
: دش ایوگ  تارقف  نیا  هب  منابز  هدرک ، تاقالم  ًاملاس  ًاحیحص  لاعتم  دنوادخ  لّضفت  هب  ار  همه  دنتشاد ، راظتنا  اجنآ  رد  هک  هریغ  هریغ و 

(2) روُکَش .» ٌروُفََغل  انَّبَر  َّنِإ  َنَزَْحلا  اَّنَع  َبَهْذَأ  يذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  »
هتسشن هکسلاک  رد  هنطلسلا  ریشم  ياقآ  لجا ، باطتسم  بانج  اب  دوب ، هدنام  بورغ  هب  تعاس  ود  بیرق  هک  اجنآ  زا  ثکم ، یتعاس  زا  سپ 

زا براقا و  یتمالـس  زا  میدـیدرگ و  دراو  دوخ  هناخ  هب  میدـش و  رهـش  هناور  ناشدوخ  ياههکـسلاک  رد  کی  ره  مه  ناـیاقآ  تارـضح  و 
رّکـشتم هّزعلا  بر  ترـضح  هاگرد  هب  مدرک ، تاقالم  یـشوخلد  هب  ار  همه  هدومن ، تعجارم  رود  رفـس  نیا  زا  تحـص  هب  مه  مدوخ  هکنیا 

ًادمح هللا. ّمثف  ًادمح هللا ، مدش .
ّلظ نویامه  سدقم  ياپ  كاخ  بایفرـش  هتفر ، تشاد  لالجا  لوزن  اجنآ  رد  ینویامه  دوعـسم  بکوم  هک  هپت ، ناشود  رد  زور  نآ  يادرف 

راهظا مدومن و  ار  كرابم  ياپ  كاخ  لیبقت  هدش ، هادفهانحورا - یهللا -

1359 يرفظم : عیاقولا  تآرم  دیرگنب : دوب . هیلام  هیلدع و  هلخاد ، ریزو  اهتدم  هک  فلؤم ، ردارب  هنطلسلا  ریشم  - 1

43 رطاف : - 2
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ماظع و يارزو  و  مهلاثمأ - هللا  ّرثک  مالعا - ياملع  نایاقآ  ییاریذپ  لوغشم  هدش ، رهش  هب  تعجارم  ًارهظتـسم  دندومرف و  ار  تمحرم  لامک 
ناتـسگنرف و هدـمآرد  هزات  زاـتمم  ياههحلـسا  زا  هک  هریت ، تشه  هچناـپط  جوز  کـی  هک  زور ، ود  زا  سپ  مدـیدرگ و  ناتـسود  ناـیاقآ و 
هب دوب  ًافرش - هللا  اهداز  همظعم - هکم  تاغوس  هک  زاتمم ، دوخ  ياج  رد  کی  ره  هک  یلعا ، یناوریـش  لاش  نوپاژ و  راک  فورظ  زا  ياهراپ 
رد وحن  نیا  هب  هدش ، هلودلا  زازعا  هنطلـسلا و » هقث   » نادنزرف اب  هادف - هانحاورا  هناکولم - نویامه  رونلا  ُرهاب  روضح  میدـقت  تاغوس  ناونع 

. دوب هتفای  رادصا  فرش  طمن  نویامه  طختسد  هب  هضیرع  قوف 
ًاتقیقح تسا . لوبقم  دیاهدرک  ام  هب  اًلبق  مناد  یم  هک  ییاهاعد  لوبق و  امـش  جح  هللاءاش  نا  میدومن . هظحالم  ار  امـش  هضیرع  هلودلا ! ریدم 

زا ار  تیاضر  لامک  دندرکیم . تمدخ  بوخ  امـش  بایغ  رد  هلودلا  زازعا  هنطلـسلا و  هقث  دوب . یلاخ  روضح  رد  تدـم  نیا  رد  امـش  ياج 
هدیدنسپ نسحتسم و  رایسب  دیسر . دی ] ] دوب هداتسرف  تاغوس  مسر  هب  هک  ییایشا  میراد . ار  تافتلا  لامک  مه  امـش  هب  میراد . اهنآ  تامدخ 

رفظملا 1322 رفص  رهش  داتفا .
. دیدرگ ًامومع  رکشت  راهظتسا و  لامک  هیام  هادف - هانحاورا  هناهاشداپ - هناکولم  طختسد  نیا  ِترایز  زا  دعب 
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یّلـص دمحم - ّقحب  دابعلا و  ّبرب  درادب  مادتـسم  یلاها  نارکاچ و  مومع  قرافم  رب  ار  هادف - هانحاورا  هاشنهاش - لیوط  ّلظ  لاعتم  دنوادخ 

. نیعمجا مهیلع  هللا  مالس  داجمألا  هدالوا  نیرهاط و  همئا  هیلع و  هللا 
رفظملا 1323 رفص  رهش   1 دش . ریرحت  هک  تسا  همظعم  هکم  همانرفس  تروص  نیا 
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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